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argumentami 

_ osłabić wrażenie zwycięstwa „jedynki”. 

'żą dla inicjatorów i 

Rząd nie dążył do utworzenia 
większości parlamentarnej. 

W pierwszym artykule po okresie 

wyborczym trzeba się zająć kilku 

rzuconemi poto, aby 

Oto pisano, że wybory z 4 marca to 

nie zwycięstwo, lecz klęska rządu, bo 

rząd dążył do tego, aby w Sejmie 

posiadać większość, a tymczasem 

„udało mu sie” zdobyć zaledwie 1/3 

część mandatów. Ci, którzy tak piszą, 

doskonale wiedzą, że piszą nieprawdę. 

Musiały dojść ich słuchy, które nie 

były tajemnicą dla nikogo uprawia- 

jącego politykę zawodowo, że Blok 

Bezpartyjny liczył na 60 do 80 man- 

datów w lzbie Poselskiej, że prze” 

prowadzenie 137 posłów z jedynki 

i list sprzymierzonych stanowiło du- 

organizatorów 

tego bloku niespodziankę in plus. 

Wiedziano także powszechnie, że 

rząd nigdy nie liczył i nigdy nie dą- 

żył do utworzenia w Sejmie więk- 

szości parlamentarnej. Gdyby rząd 

dążył do większości koncepcja 

„iedynki* jako fjedynej i wyłącznej 

listy marsz. Piłsudskiego i rządu nie 

byłaby oczywiście wysunięta, gdyż 

trzeba byłoby się liczyć z innemi li- 

stami, jako ze swymi ewentualnymi 

sojusznikami w Sejmie. Tymczasem 

rząd popierał tylko  „jedynkę”, 

względnie kilka innych list małych o 

znaczeniu łokałnem i rząd uważał za 

swoich przeciwników w walce wybor- 

czej wszystkie inne listy, zarówno 

dobrze stron. chłopskie, jak endecję, 

socjalistów, jak blok mniejszości. 

Rząd nie dążył do większości 

parlamentarnej. Rząd nie ma zamia- 

ru powrócić do systemu  przewidzia- 

nego w konstytucji 17 Marca. Rząd 

nie chce mieć z jedynki jakiegoś 

Pjemontu dla większości, jeśli można 

się tak wyrazić. Klub jedynki jest 

tylko instrumentem polityki rządu na 

terenie parlamentarnym. 

Na czem polega zwycięstwo 
rządu. 

Wybory z + marca dały rządowi 

to czego chciał, Zresztą dałyby mu 

te samo, gdyby przeprowadzono 80 

posłów jak się spodziewano, a nie 

137 jak jest obecnie. Nowopowstaly 

Sejm nie jest w stanie utworzyć więk- 

szości, nie jest w stanie maweł się 

kusić o zastąpienie obecnego rządu, 

jakimś innym rządem. Na tem kom- 

płetnem uniezałeżnieniu się rządu od 

humoru i nieaumoru Izby Poselskiej, 

na tem zawieszeniu systemu przewi- 

dzianego przez konstytucję 17 marca, 

polega zwycięstwo rządu. 

Należy przecież pamiętać, że marsz. 

Piłsudski dowiódł, że nie poto zrobił 

zamach imajowy, nie poto zahamował 

bezład parlamentarny, aby odebrać 

rządy jednej większości parłamentar- 

nej i oddać je innej większości parla- 

mentarnej. Nie dlatego odebrał je 

jednym partjom, aby oddać je innym 

partjom. To też uważamy, że nie jest 

klęską rządu, że nie uzyskał więk- 

szości (do której zresztą nigdy nie 

dążył) lecz przeciwnie byłoby niepo- 

wodzeniem zamysłów rządu. 

Każda większość parlamentarna, a 

więc i większość „jedynkowa* byłaby 
dla polityki rządu niepożyteczna, by- 

łąby dla Polski przedwczesna. 
Powodzenie rzędów marszałka Pil- 

sudskiego, powodzenie na polu poli- 

tyki wewnętrznej, zagranicznej i eko- 

nomicznej, zawdzięczamy temu, że O 

losach naszej polityki decyduje jeden 

człowiek, że sprawy ie są załatwia- 

ne drogą targów i kompromisów. Nie 

mówię, aby ten system był najdosko- 

nalszy, nie mówię, aby był nawet 

możliwy, bez takiego człowieka jak 

marsz. Piłsudski, wreszcie nie 

przypuszczam także, aby tenże marsz. 

Piłsudski chciał tę dyktaturę na zaw- 

sze w śwych rękach utrzymač.. Ale 

twierdzę stanowczo, że nie byłoby 

większej klęski dla Polski, gdyby się 
okazało, że z dniem wyborów nowe- 
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SŁOWO 
WILNO, Wiorek 16 marca 

go Sejmu skończyły się czasy dykta- 

tury marsz. Piłsudskiego, albo nawet 

gdyby się okazało, że ta dyktatura 

będzie mniej intensywna, czy mniej 

wszechstronna. 

Radykalizacja. 
Gdy się już wychodzi z założenia, 

że rządy były, są i będą spoczywały 

w rękach marsz. Piłsudskiego, to 

wtedy mniej strasznym i mniej ' dają- 

cym powodu do rozpaczy wydaje się 

fakt, że skład Izby poselskiej tak wy- 

datnie przechylił się na lewo. 
Niewątpliwie fakt ten nas nie za- 

chwyca, lecz nie widzimy powodu tak 

„płakać nad murami Jerozolimy", jak 
to czyni wybitny prawicowy  publi- 

cysta warszawski. Jesteśmy przeciwni- 

kami parlamentaryzmu w obecnej 

jego poiskiej iormie, jesteśmy prze- 

ciwnikami obecnie obowiązującej ordy- 

nacji wyborczej. Dlatego też, jesteśmy 

skłonni widzieć w zwycięstwie lewicy 
raczej skutek nieszczęśliwej konsty- 

tucji 17 marca, raczej jeden więcej 

dowód, że ją zmienić należy, — niż 

fakt, który teraz, doraźnie, przy o- 

becnym układzie stosunków mógłby za- 

grażać istnieniu, czy potędze, czy roz- 

wojowi państwa polskiego. 
Zresztą omówmy tę pozycje wzro- 

stu lewicy po kolei i ze spókojnemi 
nerwami; 

1) mnieįszosci narodowe. Tutaj 

spotkał państwo polskie sukces nad- 

zwyczajny. Nie jesteśmy przeciwnika” 

mi mniejszości, lecz byliśmy zawzię- 

tymi przeciwnikami bloku mniejszo- 

ściowego. /W.-obecnych wyborach po 
raz pierwszy brała udział trzymiljo- 

nowa masa Rusinów galicyjskich. 

Słuszni» więc, spodziewano się, że 

liczba reprezentantów mniejszości 

wzrośnie, Tymczasem zamiast 89 

mniejszości mamy tylko 74, czyli nie- 

tylko nie więcej, lecz mniej o 15 man- 

datów! W tem mamy ugodowo nastro- 

joną grupę żydowską, a prócz tego 

wielu ludzi, którzy nie są demagoga- 

mi i z którymi będzie można współ- 

pracować. 
2) £.P.S. grupa ta wzrosła o 22 

mandaty w tem 2 socjalistów niemiec- 

kich. Niewątpliwie osmoza robotni- 

ków niemieckich do P.P.S. jest zja- 
wiskiem pożądanem z państwowego 
punktu widzenia. O zwiększeniu man- 

datów socjalistycznych da się powie- 
dzieć, że socjaliści są straszni gdy są 

u rządu, u steru, jak w gminie Wie- 

„dmia, jak w Saksonji, jak u nas za 

krótkich czasów Moraczewskiego. 

Straszna jest wtedy ta rozkładająca 
psychika „kiereńszczyzny”. 

Można mieć także nadzieję, że so- 

cjalizm wogóle uwiędnie, i że z po- 

stępem kultury i rozszerzeniem  inte- 

lektualnych horyzontów robotnika 

przestarzałe poglądy Marxa przesta- 

ną być czemś$ w rodzaju Al-koranu 

dla rzesz robotniczych. Lecz teraz 

trzeba przyjąć za pewnik, że dziś ro- 

botnis na pewnym stopniu wykształ- 

cenia i uświadomienia jest socjalistą. 

liość posłów socjalistycznych czasami 
jest miarą politycznej aktywności ro- 

botnika polskiego. 

Przesiajemy się bać socjelistów, 

gdy nie mogą oni ebjąć rządów. Prze- 

ciwnie czasami sa pożyteczni. Hrabia 

Sergjusz Witte, którego 0 brak kon- 
serwatyzmu nie posądzi p. Marjan 
Kazimierz Morawski, jako że był to 
autor „zapiski o ziemstwach“ gdzie 
zwalczał te nawet instytucje, jako że 
był to wielbicieł cara Aleksandra Il, 

który dziś na pomniku Trubeckiego 

ciężką dłonią trzyma wielkiego biźiu- 

ga, hr. Witte wielki, bądź co badź, 
mąż stanu, pisze o pożyteczności 

socjalistów gdy są w nieszkodliwej 
opozycji. 

Według naszych przewidywań kiub 

socjalistyczny właśnie dlatego będzie 
zupełnie unieszkodliwiony, że w wal- 
ce o rozbrojenie parlamentaryzmu i 
o odzyskanie dla niego omnipotencji, 

w walce o nową konstytucję i o 

przywrócenie siły prawnej starej, par- 

1828 r. 
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lamentarnej, w tej wałce P.P.S. będzie 

chorążym, P.P.S. będzie chorążym wal- 
ki z rządem marsz. Piłsudskiego. Pogło- 

ska, że endecja głosować będzie na Da- 

szyńskiego przy wyborze marszałka 

Izby jest bardzo charakterystyczna, 

Teraz zwróćmy uwagę, że wybory 
gminne, do rad miejskich pozwalały 

się obawiać jeszcze - większej licz- 

by mandatów socjalistycznych, niż ta, 

którą PPS uzyskała. Robotnik w 

ogromnej ilości wypadków szedł bez- 

pośrednio „za Piłsudskim", chociaż 

i na swoich wiecach socjaliści wołali 

„Niech żyje Piłsudski*. Szczególnie 

robotnicze Wilno głospwało na jedyn- 

kę, chociaż na naszym gruncie dema- 

gogja antyjedynkowa szczególnie była 

ułatwiona. 

3) Radykolne grupy ludowe. Tu 

przystępujemy istotnie do ciemnej 

plamy przyszłego Sejmu. Wyzwole- 

nie, str. chłopskie, Stapiński, jeden 

okoniowiec — to wszystko dowodzi 

o bezgraniczneį  tępocie naszych 

kmiotków, bezwzględnym ich materja- 

liźmie. Istotnie zbyt wiele iarb ja- 

snych położono u nas na chatę 

chłopską. Ani ideał, ani intelektuałny 

argument, ani powołanie się na Pana 

Boga, ani zaklęcia w imię takich czy 

innych ideałów nie wpływa na. nasze- 

go kmiotka. Obietnica, że będzie miał 

ziemi tyle ile zechce, skutkuje zawsze. 

Doprawdy nie zaszkodziłoby, aby 

jako odtrutkę na piramidy fantazji i 

chłopomaństwa w naszych ruchach 

„łudowych”, w naszej literaturze Judo- 

wej znalazł się wreszcie u nas ktoś, 

ktoby wniósł z sobą odrobinę ideo- 

logji „antyludowej“. Stronnictwa lewicy 

ludowej zyskały niewiele. Ale nadal 

szły jako ruch znachorstwa pol tycz- 

nego. Nie zajmowały się zajmowa- 

niem stanowiska w Żadnej sprawie 

publicznej, politycznej. Wołały „ziemi 

dla chłopa”. Są to „znachorzy  poli- 

tyki". Na przeludnienie rolne, na ten 

ciężki problem gospodarczy znają 

swój znachorski analiabetyczny lek: 

zniszczenie większych gospodarstw 

wiejskich. 

Ale i tutaj 
wiełe. 

Pamiętam koszmarne sceny Z Sej- 

mu ustawodawczego z 1919 r. Sejm 
ten, jeśli chodzi o skład partyjny, O 
nomenklaturę partyjną, był o wiele, 

wiele bardziej prawicowy. Czy było z 

tego powodu lepiej, niż w Sejmie, 

który się zwoła w dniu 27 marca? 

Pamiętam jak wstał z grona posłów 

nie-lewicowych, lecz prawicowej grup- 

ki p. Rosseta, „zjednoczenie miesz- 

czańskie*, jakiś p. Szybiłło fryzjer z 

Łodzi i w niezwykle łzawo-patetycz- 

nej mowie uzasadniał wniosek o 

zrównaniu praw ielczerów z lekarza. 

mi. Głównym argumentem w tej 

wspaniałej mowie był argument, że 

„łelczerzy są lepszymi Polakami od 

doktorów i że są od nich biedniej- 

si“. | cóż powiesz czcigodny czytel- 

niku— Ustawa p. Szybiłły została 
przyjęta, dopiero później jakoś jej 

kark skręcono. A pamiętam jak p 

Witos i większość tamtego Seimn 

podniosła się za wnioskiem ks. Oko- 

nia, aby parafjanie wiejscy uzyskali 

prawo przedstawiania :biskupom kan- 

dydatów na proboszcza. ! wniosek 

ten, ks. Okonia, był uchwalony i stał 
się ustawą i tak z chwilą podniesie- 

nia się p. Witosa Polska łamała 

prawo kanoniczne i całą ; organizację 
kościoła katolickiego. | dużo, dużo 

takich scen koszmarnych przeżyliśmy 

w tamtym „prawicowym* Sejmie, w 
którym prawicowy p. Dubanowicz 
przeprowadził taki arcytwór prawico- 

wości, jak konstytucja 17 Marca. Ile 

razy podczas tych głosowań, pod- 

czas takich ustaw o ielczerach, miało 

się wrażenie, że wszystko co jest 

intelektem, rozsądkiem, miażdżone 

zostaje przez grubą przemoc fizyczną, 

niezorganizowaną, ера i nieopano- 

waną jak tłum uliczny, który tylko 

to, że priot wpieriod. 

da się gpowiedzieć 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BRASLAW-—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
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IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
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NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa 1 

  

Okirojowanie konstyfucji. 
W jutrzejszym _„zradykalizowa- 

nym' Sejmie takie sceny się nie po- 

wtórzą. 

Dlaczego? 

Jeden z najmłodszych posłów 

konserwatywnego zespołu p. Adam 

Piasecki napisał niedawno książkę 

„O'parlamentaryzmie trzeciej republiki". 

| tam znajdujemy zdanie, że we 

Francji, za czasów trzeciej republiki 

rządy przechodziły ciągle na lewo, 

lecz ludzie, którzy te rządy brali prze- 

suwali się ciągle na prawo. Z jednej 

więc strony mieliśmy ruch ma lewo, 
ujawniający się w tem, że gabinety 

obejmowały coraz to lewicowsze ugru- 

powania, z drugiej strony te lewicowe 

grupy „prawiały* na wyścigi. 

l z tego zdania przejdźmy odrazu 
do radykałów ostatnich, tak wypomi- 

nanych przez p. Stronskiego, įdo ra- 

dykałów z klubu samej „jedynki”. 
Istotnie są to ludzie z bardzo czasami 

„lewych* ugrupowań. Tylko przez 

czas lat ostatnich sami ci ludzie po- 

sunęli się ogromnie na prawo. I inaczej 

być nie mogło. Działała tu jedna siła: 

rzeczywistość istnienia państwa pol- 

skiego. Okres żartów musiał się skoń- 

czyć, trzeba było się wziąść do pracy 

realnej. Państwa polskiego nikt nie 

chciał zatracać, a najmniej ci, którzy 

o nie walczyli w mundurach woj- 
skowych.. 

Jak się będą uchwałały ustawy. 

Jeśli nie będzie większości to jak 
się będzie uchwalało ustawy? 

„Jesteśmy optymistami co do tego 
- pytania. *Ośmiełaliśray. się wypowie- 
dzieć niegdyś zdanie, że w przyszłym 
Sejmie znajdzie zastosowanie „iormu- 
ła Słomińskiego". P. Słomiński obra- 
ny został na prezydenta Warszawy 
głosami endeków i sanatorów. Li- 
czyliśmy mimo wszystko na współ- 
działanie endecji i chadepiasta z je- 
dynką w niektórych sprawach wyma- 
gających rzeczowego załatwienia. 

Rachuby te zawiodły. Endecja i 
chadepiast zostały zgruchotane kom- 
pletnie. 70 głosów, które reprezentują 
nie dają większości w połączeniu z 
jedynką. Zresztą takie pogłoski, jak 
ta, że endecy będą głosować na Da- 
szyńskiego przy wyborze marszałka 
wskazują, że endecy pójdą raczej 
drogą bezpłodnych antyrządowych ma- 
nifestacyj. 
” Natomiast w Sejmie zwoływanym 
inny czynnik będzie potężnym pomoc- 
nikiem rządu przy załatwianiu ustaw. 

Czynnikiem tym będzie niechęć 
posłów do rozwiązania Sejmu. Stron- 
nictwa opozycyjne nie są przygoto- 
wane do nowych wyborów. Nie zechcą 
one doprowadzać do wyraźnego kon- 
fliktu, będą się bały postawienia wy- 
borcom aż nadto już konkretnego 
pytania: „Piłsudski, czy my*. 

Niechęć do rozwiązania Sejmu u 
stronnictw opozycyjnych oto będzie 
motor pracy ustawodawczej. 

O nieunikaniu konfliktów. 
Zresztą uważalibyśmy za błędne, za 

zgubne, za niepatryjotyczne unikanie 
"koniliktow. 

Polska potrzebuje silnej, energičz- 
nej pracy państwowo-twórczej. Ustrój 
nadany, nam przez konstytucję 17 
Marca uczynił kaleką młode nasze 
państwo." Ten ustrój trzeba zmienić. 
Czasu nie mamy wiele. Im więcej 
będzie kroków prędkich w kierunku 
nie zmiany konst. 17 Marca, lecz bu- 
dowy nowej kenstytucji tem lepiej. 
Należy pamiętać, że każdy konflikt 
rządu z Izbą będzie popychał nas w 
sposób przyśpieszony na drodze do 
stworzenia tej nowej konstytucji, do 
jej oktrojowania. 

Oktrojowanie Konstytucji. 

Ustawa 17 Marca powołała obec- 
ną lzbę Poselską do zmiany konsty- 
tucji i nadała jej uprawnienia spec- 
jalne w tym celu. Jasne jest dla nas, 
że wobec obecnego składu personal- 

nego obecnego Sejmu, Sejm ten wy- 
pracować nowej konstytucji nie jest 
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Ostateczne wyniki wyborów 
do Senntu, 

WARSZAWA, 12. III. Pat. Według dotychczasowych 
obliczeń w rezultacie głosowania do Senatu podział man- 
datów zarówno okręgowych jak i z listy państwowej mię- 
dzy poszczególne listy przedstawia się jak następuje: 

  

  

; :-п:п‹н;‘ 1‘1іія'іу 
okręgo' c aństw. razem 

Nr. 1 — B. B. W. z Rz. O 1002.48 
Nr. 2 — P. P. S. 8 2 10 
Nr. 3 Wyzwolenie 6 1 7 
Nr. 7 N. P. R. 2 — Ф 
Nr. S Sel. Rob. praw. 1 — i 
Nr. 10 Stron. Chłopskie З — 3 
Nr. 17 (Zjed. Nar. Zyd. w Młp.) 1 — 1 
Nr. 18 Biok Mniejszości 17 4 21 
Nr. 21 Nar, Państ. Blok Pracy 1 —- 1 
Nr. 22 Blok Ukr. Soc. Wł. Rob. 1 — 1 
Nr. 24 Blok Kat. Narod. 8 1 9 
Nr. 25 Piast i Ch. D. 5 1 6 
Nr. 37 Łista Korfantego i — 1 

Razem 0 02.005065 т 

Senat przedłem i feraz. 
1922 r. a 1928 r. 

Flok Marszałka Piłsudskiego (lista Nr ł i BA) za 49 
Endecja Nr 24 41 9 
P. P. S, Nr 2 7 10 
Piast i Ch: D. Nr 25 i listę Korfantego 22 Т 
N. P. R. № 7 З 2 
Wyzwolerie Nr 3 i Str. Chlopskie Nr 10 11 10 

. Elok Mnieiszości Nr 18 27 21 
Zjednoczenie Nar. Żydow. Nr 17 З 1 
Sielrob prawica Nr 8 = 1 
Blok wyb. ukr. soc: włościan i robotn — 1 

117 111 

"Rezultatų ołosewania na Gleficzczęźnie. 
-  Mantatów 4. Uprawnionych do głosowania 

weła 278.461, głosów nieważnych 5.365. 
Ka listę Rr. š padła glosów 75.021 mandafów 3, 
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Mandaty z listy № 1 otrzymali pp. Wifnid Abramowicz, Sia- 
nisław Wańkowicz, Józeń Trzeciak, z listy Bloku mniejszości Wia- 
egzesław Bohdanowicz. Przebieg głosowania na eałym ferenie wa- 
jewddziwa hył spokojny. 

w stanie. Jasne jest dla nas, że Pol- 

ska na budowę nowego ustroju nie 
może czekać pięciu lat do normalne- 

go wygaśnięcia pełnomocnictw posel- 

skich i do nowego Sejmu. Trzeba 
kropkę nad i postawić nad temi 

dwoma rzeczywistościami i stwierdzić, 
że konstytucja musi być nadana 

zgóry. 

We wszystkich państwach euro- 

peiskich widzimy przeobrażenia, które 

są materjałem dla nowych form kon- 

stytucyjnych. Stwarzanie silnej władzy 

idzie w parze z zazębianiem się orga- 

nizacyj gospodarczych © życie pań- 

stwa. To co widzimy we Włoszech, 
co widzimy w Anglji—od takich rze- 

czy jak budowa władzy imperjum, a 

skończywszy na billu o Trade-Unio- 
nach, to co widzimy w Bolszewji — 

to wszystko jest materjałem dającym 

nam wskazówki co w Polśce trzeba 
stworzyć i przed jakiemi niebezpie- 

czeństwami drogę zamknąć. 

Sejm mający większość obrońców 

ideologji konstytucji 17 marca mógłby 

tu tworzyć conajwyżej kiepskie kom- 
promisy. To jest zamało dla Polski. 

Zastrzeżenia. 

Zakończyć ten artykuł musimy dwo- 

ma zastrzeżeniami. Nie wierzymy aby 
ten Sejm mógł się podjąć pracy konsty- 
tucyjnej. Wymagania które życie i u- 
kład stosunków międzynarodowych 
i zerwana do lotu wielkomocarstwo- 
wa ambicja polska ' stawia polskiej 
konstytucji zbyt są wielkie, by mógł 
im podołać Sejm, który w dużej 
swej części stanowi jednak odbicie 
Sejmów wczorajszych. Z tego nie 

wynika zresztą, żebyśmy sądzili, że 
Sejm jutro, pojutrze zostanie rozwią- 
zany. Na to się nie zanosi. 

Z tego cośmy napisali, że klub 
jedynki będzie instrumentem w rę- 
kach rządu nie wynika wcale abyśmy 
myśleli, że klub ten będzie šakgdyby 
prowadził żywot urzędniczy. Nie! Do 
klubu jedynki zbyt silne weszły indy- 
widualności, żeby mogły odegrać ro- 
lę odbiorników wskazówek. W poję- 
ciu „instrument rządu* rozumiałem 
tylko ideś współpracy w kierunku 
zapewnienia rządowi zupełnej swobo- 
dy ruchów i w kierunku takiego kie- 
rowania ustawodawstwem aby zdąża- 
ło ono po linjach, na które rząd się 
pisze. Oczywiście, że jakie będzie to 
przyszłe ustawodawstwo zależeć bę- 
dzie przedewszystkiem od tego, które 
z indywidualności zwyciężą wewnątrz 
klubu jedynki. Cat, : 

(755% UWAGĄ! ssa 
Film o światowym rozglosi 12: я т z le. Naiwybitniejsze arcydzieło 81928 rL W wykonaniu artystów teatru Stani- 

z RESTAURACJI 3; 

Ё scenie: Występy artystów scen 
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Rezultaty wyborów w poszczególnych okręgach. 
WARSZAWA, 12, Ill, PAT. Według dotychczasowych obliczeń w 

rezultacie głosowania. do Senatu podział mandatów w okręgach  przedsta- 
wia się następująco: 
Warszawa miasto Lista Nr. 1 — 2 mandaty, Nr. 18 — 1, Nr. 24 — 1. 
Warszawa wojew. KREW 2 2 KAŻ 2 3 e 

AB 1; iš „ 24 w . 
Wojew. Białostockie „ .„ 1 2 3 „ 18 R 25 # 
Wojew. Łódzkie „ZCS а % RZ 2 3 2; 

„0, 510 ъ w „ 24 +: 
Wojew. Kieleckie NENA 3, 3 waż > „3 Ъ 

SONS 10 1; 1418 1 24 t. 
Woojew. Lubelskie . „.„ 1 2 & sd Z 1, FOZZ 

NEO Ę К 4 1 
Wojew. Pomorskie „| „7 e * zai 24 1 
Wojew. Poznańskie „| „7 1, ją B 1; 21 1, 

i 424 2, i BS 2 
Wojew. Śląskie ЗЕЛ = ю 28 4, 31 1 
Wojew. Krakowskie „ „ I 4, = SN 1, 25 2 
Wojew. Lwowskie „ „ 1 4, 8 „210 ь 17 Т 

SB а, ‚ 
Wojew. Stanistawows. „| „1 2 2 5 18 1, 22 = 
Wojew. Tarnopolskie „ „ 1 Žž p 3 8 a 
Wojew. Wołyńskie „ „1 4, 2 8 1. 
Wojew. Poleskie B З; 
Wojew. Nowogródzkie , „ 1 2; w AL) B 
Wojew. Wilenskie ra 3. = 48 1. 

Z lisf państwowych. 
Nr. 1 — 9 mandatów, Nr. 2 — 2 mandaty, Nr. 3 — 1 mandat, 

Nr. 18 — 4 mandaty, Nr. 24 — 1 mandat, Nr. 25 — 1 mandat. 
Ilość mandatów z listy państwowej może ulec zmianie na niekorzyść 

- listy Nr. 2 (PPS) a z korzyścią dla Bloku  Katolicko-Narodowego Nr. 24. 

Układ sił w Izbie poselskiej i Senacie. 
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Rontrreoolucja © Zagłębiu Donieckim. 
Wykrycie wielkiej afery anfykolszewiekiej.—Nowa prowokacja G. PUL 

Według wiadomości jakie otrzymaliśmy w sobotę z Berlina 
'—w Zagłębiu Donieckim wykryto wielką aferę kont rewolucyj- 
ną. Pisma niemieckie skłonne są twierdzić, iż mamy tu dośczy- 
czynienia z nową prowokacją władz sowieckich. W dniu wczo- 
rajszym otrzymal śmy wiadomości bezpośrednio z Rosji. Afera 
cała jest niszwykle rozreklamowana przez organa prasy sowiec- 
kiej, co również wskazałoby raczej na prowokacyjny j.j cha- 
rakier. 

Według urzędowych sowieckich danych cała sprawa przed- 
stawia się jak następnie: władze GPU. wykryły na terenie Zagłę- 
bia Donieckiego w olbrzymich tamtejszych zakładach, przemy- 
słowych węglowych wie:ką organizację kontrrewolucyjną kiero- 
waną zewnątrz. Organizacja ta pracowała już od szeregu lat. 
Kierowniczemi osobami byli inżynierowie, technicy, pracownicy 
kancełaryjni, ale również I robotnicy zwykli. Zadaniem organi- 
zacji było zniszczenie wielkiego przemysłu węglowego. W tym 
celu uprawiany był sabotaż, niszczenie kopalni, maszyn, zanied- 
bywanie lepszych części kopalni, a kultywowanie gorszych i nie- 
produkcyjnych, Sprowadzono naprzykład maszyny albo zupeł- 
nie stare nie doużycia, lub też przeciwnie wyraz najnowszej 
techniki, których zastosować na terenie tym nis možna bylo. 
Wysadzano w powietrze całe zaklady i podzi=mne instalacje, 
wyrabiano węgiel nieodpowiedni, który niszczył lokomotywy 
i inne maszyny podczas użycia. Stworzony był „niezwykle mister- 
ny system sabotażowy, który marnował kapitały rzą owe i spro- 
wadzał produkcje do zera. Angażowano niezdolnych robotników 
Oobsaczano wszystkie posady ludźmi wtajemniczonemi, a komu- 
nistów usuwano od pracy. 

Kto dawał na to pieniądze? —rządowe źródła sowieckie twier- 
dzą, że kapitaliści, b. właściciełe tych kopalń, kapiialiści niemiec- 
cy, organizacje kontrrewolucyjne no i ..naturalnie (bez tego się 
nie obejdzie w prowokacjach sowi ckich) wywiad polski. Te sa- 
me źródła dodają jeszcze, że cała robota obliczóna była nie tyl- 
ko na dyskredyiowanie przemysłu sowieckiego i przyczynianie 
skarbowi strat, ale przecewszystkiem na obcą interwencję w So- 
wietach, o której rosyjscy kontrrewolucjoniści niz przestali jeszcze 
marzyć, Na wypadek wojny stanąć miały wszystkie fabryki sowiec- 
kie, gdyż kopalnie węgla okazałyby się nieczynne. Na całym tere- 
nie dokonano licznych aresztów, 2 

ESEE AC лОННЕ ОННЕ STAI ВО ОООа аРОНа РЕЬО МЕИ УАУа 

Aancjosz М0 Karmaggi o narodzie polskim || 
W sobotę dn. 3 b. m., wieczorem, ) ‚ skiego z pochodzenia, ale rzymskiego 

w Rzymie, w stowarzyszeniu  robot- z ducha i uczuć, które ujawniały się 

Dodatkowo otrzymujemy  infor- 
macje, że wśród aresztowanych inžy- 
nierów i techników znajdują się prze- 
ważnie Niemcy. To się tłumaczy dla- 
czego prasa niemiecka wykazuje wy- 
jątkowe zainteresowanie całą sprawą. 

BERLIN, 12-1li, Pat. Prasa berliń- 
ska w dalszym ciągu okazuje olbrzy- 
mie zainteresowanie się sprawą are- 
sztowanych w Rosji inżynierów i 
techników niemieckich. Germania do- 
nosi, że bawiący obecnie w Moskwie 
dyrektor oddziału wschodniego Aeg 
Bleiman otrzymał od władz sowiec- 
kich przyrzeczenie, że dana mu bę- 
dzie możność osobistego rozmówie- 
nia się z aresztowanymi. 

Według doniesień dzienników, o- 
prócz inżynierów i techników A.E.G, 
aresztowano jeszcze 5-u innych cu- 
dzoziemców na zarządzenie szefa u- 
kraińskiej G. P. U. Balickiego. Agen- 
cja Ost-Express twierdzi, źe oprócz 
5-u Niemców aresztowanych zostało 
jeszcze 12-tu obywateli sowieckich w 
tej samej sprawie. Obywatele sowiec- 
cy staną przed sądem oskarżeni z 
S 58 k. k. sowieckiego, który mówi 
o sabotażu i niszczeniu mienia so- 
wieckiego na zlecenie zagranicznych 
grup kapitalistycznych. $ ten grozi 
obywatelom sowieckim karą Śmierci. 

Aresztowani Niemcy mają być tyl- 
ko oskarżeni o udżielenie pomocy o- 
bywatelom sowieckim, za co grożi 
Niemcom wydalenie z Rosji i konii- 
skata ich mienia. Proces mia się od- 
być w końcu kwietnia, a Śledztwo 
prowadzi sędzia dla spraw szczegól- 
nej wagi przy najwyższym trybunale, 

m Zakiad PołożniczO-uiuek0iogicz y m 
„ doktorów Karnickiego,. Dobrzańskie- » 
a šo Erdmanowej, Aleia R6ž Nr 9, rėg a 
m Małej Pohulanki, tel. Nr 1404 (wa 

Mia. Zaleski w Wigdniu. 

WIEDEN, 12-111. Pat. Dziś rane 
przybył do Wiednia w drodze po- 
wrotnej z Genewy minister Spraw 
Zagranicznych Zaleski wraz z człon- 
kami delegacji polskiej, Minister za- 
trzymał się w hotelu „Imperial“. Po- 
se! Bader wydał w południe przy- 
jęcie na cześć ministra. P. Zaleski w 
dalszą drogę do Warszawy udaje się 
o godz. 23-ciej. 

Koniroia bufefów na sfacjach 
gramicznych. 

WARSZAWA, 10III. PAT. M-stwo 
komunikacji wydało do dyrekcyj ko- 
lejowych okólnik, w którym. nakazuje 
energiczną kontrolę iloŚci i wartości 
podawanych w restauracjach i buie- 
tach kolejowych potraw i napojów 
oraz ścisłe przestrzeganie warunków 
hygjenicznych i czystości w bufetach 
kolejowych. Szczególniejszą uwagę 
poleciło M-stwo Komunikacji zwrócić 
na restauracje, znajdujące się na 
stacjach granicznych ze względu na 
ich znaczenie reprezentacyjne i liczne 
przejazdy zagranicznych obywateli. 

PAESEJŚO KURSKA ka ama baka 162 
P anannananuanuununussnnas 

Miłosierdziu społeczeństwa poleca- 
niy osobę inteligentną, 

bez żadnych srodków po życia, która 
prosi o pomoc materjalną, chociażby 
w najmniejszej sumie. Łaskawe ofia- 
ry przyjmuje Administracja „Słowa* 
dla „Niezczęśliwej*. 

т L 
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Izba 
Poselska Senat 

Błok Marszałka Piłsudskiego (Nr. t, 21, 30) 135 49 
Endecja (Z.L.N. i Ch. Nr. 24) 37 9 
Piast i Ch-D (Nr. 25) 34 Т 
N. P. R. (Nr. 7) 9 2 
Zw. Chłopski (Stapiński Nr. 14) 3 
Wyzwolenie (3) i Str. Chłopskie (Nr. 10) 62 10 
Chłopskie stron. Radykałne (Okoń Nr. 12) 1° — 
EA PSS (NF-D) 63 10 
Blok Mniejszości (18) ® 21 
Zjednocz. Nar. Żydów 6 1 
Sieirob (prawica Nr. 8) S 1 
Sielrob (Iewica Nr. 19) 4 — 
R. N. O. Nr. 20 1 — 
Blok Wybor. Ukr. Soc. Włośc, i Rob, н 1 
Inne listy lokalne 12 — 
Komunišci © — 
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fonserwafyści i ziemianie w Senacie. 
Z listy Nr. 1 otrzymali mandaty 

następujący konserwatyści i ziemianie: 
Warszawa—Zdzisław ks. Lubo- 

mirski (miejsce drugie). 
Województwo warszawskie — Wa- 

cław Szujski (miejsce drugie) 
Województwo białostockie - b. mi- 

mister Hipolit Gliwic (miejsce dru- 
gie). 

Województwo łódzkie — jan Za- 
gleniczny (miejsce drugie). 

_ Województwo  kieleckie—b. sena- 
w” hr. Łubieński (miejsce dru- 
gie). 

Województwo lubelskie — Steian 
Laurysiewicz (miejsce pierwsze) i Ro- 
man Dmochowski (miejsce drugie. 

Województwo śląskie — ksiądz 
prałat Londzin (miejsce pierwsze). 

Województwo krakowscie — baron 
Jan Goetz Okocimski (miejsce dru- 
gie). 

  

   

  

Eni ae sote 

Województwo lwowskie — Stani- 
sław Dąbski (miejsce trzecie). 

Województwo stanisławowskie—b. 
senator Michał Szarski. 

Woewództwo  tarnopolskie— Age- 
br hr. Gołuchowski (miejsce dru- 

gie). 
Województwo wołyńskie - p. Sko- 

kowski (miejsce pierwsze). 
Województwo poleskie—min. Ka- 

rol Niezabytowski (miejsce pierw- 
sze). 

Województwo _ nowogródzkie — 
Aleksander Murza-Murzicz (miejsce 
drugie). 

Województwo wileńskie — Stanisław 
Wańkowicz, Trzeciak Józef. 

Na liście państwowej Nr. 1: 
Zdzisław hr. Tarnowski, Zygmunt 

Przybylski,  Achmatowicz  Aleksan- 
der. 

@ Łotwie. 

  

RYGA 12 lil PAT. Pisma donoszą o wzmożeniu na Łotwie działalności niele- 
gaisych organizacyj komunistycznych, co wywołane zostało przybyciem Z Rosji so- 
wieckiej pewnej liczby specjalnych emisarjuszy operujących znacznemi sumami pienię- 
dzy. Propaganda uprawiana jest głównie pomiędzy bezrobotnemi oraz wśród członków 
lewicowych erganizacji syndykalistycznych. Połicja polityczna dokonała licznych re- 
wizyj w Ventspils (Windawa) i alesztowała część osób między innemi Paulinę Liepa, 
przybyłą z Rosji sowieckiej. Liepa edgrywała rolę przywódcy, udzielała instrukćyj i 
zarządzała funduszami. Zajmowała ona luksusowe apartamenta u jednego Z wrzę- 
wódców lewicy syndykalistycznej. | 

Prawa wyborcze dla tobiei w Anglji 
LONDYN, 12. III. Pat. Izba uchwaliła w pierwszem czytaniu projekt przyznający 

kobietom od 21-go roku życia prawo wyborcze. Ogólna liczba kobiet uprawnionych 
de głosowania, w myśl tego projektu, wyniesie 5.240.000. 3 

Lotnicza ekspedycja antarktyczna. 
NOWY YORK, 12. Ill. Pat. Jednopłatowiec „Bellanca* zestał przygotowany 

ostatecznie do ekspedycji antarktycznej znanego lotnika Birda. Próby czynione z je- 
dnopłatowcem wypadły zadawalająco. Koła samolotu zostały zastąpione przer łozy 
co pozwoli aparatowi brać rozpęd na śniegu. W locie do PATA południowego Bir- 
dowi towarzyszyć bęedą piłot Bennett i porucznik Balchen. oszt wyprawy obliczają 
na pół miliona dolarów. 'Bird wyruszy z Nowej Zelandji, pedróż ma trwa 18 miesięcy. 

  

Wy obrazów w Zachęcie war- 
stawakej 

Pe całym cyklu nudnych i bez- 
barwnych wystaw (włączając i Salon) 
— Zachęta warszawska w lutym dała 
możność publiczności obejrzenia cał- 
kiem nieprzeciętnej wystawy obrazów 
nielicznej grupy artystów, niedawno 
zorganizowanej pod nazwą „Bractwo 
Św. Łukasza”. Wystawa bractwa tego 
składającego się wyłącznie z byłych 
uczniów, a dziś kolegów i przyjaciół 
Tadeusza Pruszkowskiego, liczącego 
razem z byłym profesorem zaledwie 
12 członków, — była dla Warszawy 
prawdziwą niespodzianką, ale w naj- 
przyjemniejszem znaczeniu tego słowa. 
Rozmach, temperament, gruntowne 
przygotowanie się i sumienny stosu- 
nek de pracy zrobiły ło, iż młodzi ci 
artyści stanęli odrazu w szeregu tych, 
na których społeczeństwo pokłada 
wielkie nadzieję, a wiechy, które oni 
stawiają na swej drodze być może 
będą wskazywać drogę niejednemu 
patnikowi, zabłądzonemu na rozdro- 
żach sztuki. 

   
    

Pe wystawie „Bractwa Św. Łuka- 
sza'w tych samych dwóch salach'roz- 
łożyła się VI doroczna wystawa Wi- 
leńskiego T-wa Artystów Plastyków, 
towarzystwa, któte poprzedniemi wy- 
stawami wyrobiło sobie dodatnią ©- 

  

    
    

pinjię w stolicy, a obecną -- tę o- 
pinję może tylko utrwalić i pogłębić, 
albowiem tegoroczna wystawa jest 
znacznie bogatszą i ilościowe i jako- 
Ściowo. Udział w niej biorą nie tylko 
wszyscy członkowie Towarzystwa z 
Wilna (Adamska, Dawidowski, Her- 
manowicz, Hoppen, Jamontt, Karniej, 
Kulesza, Kwiatkowski, Miedzyblacki, 
Niesiołowski,  Rouba,  Slendziński, 
Szczepanowiczowa), ale i stale za- 
mieszkujący w Warszawie, i którzy 
przez parę łat udziału w wystawach nie 
brali (Dauksza, Dąbrowska, Pilecki, 
Wožnicka). 

Każdy po całorocznem gruntownem 
przygotowaniu się dał na wystawę ma- 
łą kolekcję swych prac, które z braku 
miejsca wypadło mieszać dość ciasno, 
wskutek czego wystawa trochę ucier- 
piała na ogólnym wyglądzie. Najcie- 
'ciekawszym eksponatem na wystawie 
jest bezwarunkowo rzeżba Sleri- 
dzińskiego - Parys. Rzeźba plastyczna, 
której brakuje trochę szczegółowsze- 
go wykończenia, ażeby się stać kla- 
syczną, wyobrażająca postać chłopca, 
polichromewana na żółto, wielkości na- 
turalnej, służy jeszcze raz dowodem 
róźnostronności talentu artysty. Obok 
Sleńdzińskiego zawieszona jest kolekcja 
prac Tymona Niesiołowskiego, który, 
jako członek W.T.A.P. wystawia w 
W-wie po raz pierwszy. Ciekawą jest 
ewolucja twórczości tego artysty; jeden 
z twórców i filarów fermistów pelskich, 

  

niczem „Societa Operaria Cattolica 
Tiberina di Mutuo Soccorso“ na 
Piazza Mastai na Zatybrzu, którego 
Mgr. Marmaggi był pasterzem du- 
chownym w ciągu dwudziestu lat, 
odbyła się uroczystość ku czci 
odjeżdżającego do Polski nowego 
Nuncjusza Apostolskiego. Stowarzy- 
szenie to tworzą ludzie prości, głę- 
boko i szczerze religijni, ludzie, któ- 
rych jedyną dumą jest katolicyzm i 
nazwa  „zatybrzan“.  Zbierają oni 
drobne fundusze, mające ubezpieczyć 
członków — па wypadek choroby, a 
raz do roku, w dzień św. Józefa, w 
odpowiednich okolicznościach rozdają 
biednym chleb i posiłek. Stowarzeni, 
a są to przeważnie ojcowie rodzin, 
zbierają się co sobota w kaplicy 
przed cudownym Obrazem . Matki 
Boskiej Częstochowskiej -i odmawiają 
wspólnie różaniec. Co wieczór pewna 
ich liczba gromadz! się w sali Stowa- 
rzyszenia, celem spędzenia 'po cało- 
dziennej pracy kilku godzin w towa- 
rzystwie, na miłej pogawędce i przy 
grach. Stowarzyszenie posiada własną, 
bezpłatną szkołę rysunkową. 

Tego dnia kaplica, zamieniona na 
salę, z potretem Oica św. w głębi, 
szybko zapełniła się po brzegi człon- 
kami Organizacji i goścmi. « Przema- 
wiali członkowie zarządu i wybitni 
goście, żegnając w gorących słowach 
i serdecznie niestrudzonego  pracow- 
nika Zatybrza, Mgra Marmaggi'ego, 
przed wyjazdem do Warszawy. * 

Mówcy z dumą  podnosili za- 
szczytne wyróżnienie swego ukocha- 
nego pasterza i życzyli mu, by po 
spełnieniu nowej, odpowiedzialnej mi- 
sji, powrócił do Rzymu, na Zatybrze, 
w celu otrzymania ostatniej nagrody 
za zasługi, oddane religii i Kościoło- 
wi,—purpury kardynalskiej. 

Mgr. Marmaggi, dziękując mów- 
com za wyrażone uczucia, zaznaczył, 
że więzy, które go łączą ze Stowa- 
rzyszeniem, oparte o religię i miłość 
ku Kościołowi, 
i że to nieriożliwe, My się zerwały. 
„jedzie on, Nuncjusz Apostolski, na 
krańce Europy, do narodu słowiań- 

  

Niesiołowski w drodze naprzód (?) 
gubi swój płaszcz Iormisty, pozosta- 
jąc w szatach O kroju, jeżeli nie cal- 
kiem naturalistycznym, to w każdym 
razie z mocną tendencją naturalizmu. 
W tej samej sali wisi cyki „wyrozu- 
mowanych“ pejzaży Jasmontia, Mó- 
wię „wyrozumowanych“, albowiem 
jedyny to z malarzy, który maluje 
przyrodę, siedząc u siebie w pokoju, 
możliwem jest że przy swietle ele- 
ktrycznem. _ 

Na ten raz pozbył się Jamontt 
kanciastości w rysunku drzew, ale 
bryły te drzewa jeszcze nie mają. | 
dobrze ktoś ze zwiedzających powie- 
dział, że w obrazach jego zbyt poku- 
tuje kadmium cytrynowy i pomarań- 
czowy. 

Obrazy Pileckiego, 
Dąbrowskiej,  Karnieja, 
„Kwiatkowskiego,  Wożniekiej — są to 
rozmaite stopnie w tej drabinie, po 
której wysoko się wspiął ich mistrz 
Śleńdziński. 

Kulesza wystawił kilka portretów 
i dwie martwe natury temperą, z któ- 
rych jedna została zakupiona do sta- 
łych zbiorów Zachęty. 

Adamska dała cykl pejzaży ze 
Zwierzyńca z Wilna akwarelowych 15 
ilustracyj tuszem; Rouba— pejzaże olej- 
ne z Polesia i kilka komponowanych z 
Wilna. Dawidowski i Miedzyblocki 
również wystąpili z pejzażami: pier- 
wszy — ma'owane ołejno, drugi jak 

jak również 
Daukszy, 

nie zerwą się nigdy 

zawsze w ciągu całej, męczeńskiej 
historji tych obrońców chrześcijań- 
stwa. Przecież to Polak, Sobieski, o- 
calił pod Wiedniem cywilizację rzym- 
ską, to znaczy katolicką. Polacy dzi- 
siejsi, jak ich przodkowie, są dumni 
ze Ścisłej łączności z Rzymem. Mgr 
Marmaggi przypomniał nieszczęsne 
słowa Metternicha, że Polska została 
zabita i pogrze ana, a trzy kolosy 
strzegą jej grobu. Opatrzność otwo- 
rzyła grób, a Polska wyszła zeń jesz- 
cze piękniejsza i żywotniejsza. Zasiu- 
giwała na to. Te odwieczne więzy, 
łączące Polskę z Rzymem, zmuszają 
Mgra Marmaggi'ego do oddania się 
narodowi polskiemu całą duszą. Li- 
czy On w tej sprawie na modlitwy - 
swych stowarzyszonych. jest ich pe- 
wien. 

Po 
całe zgromadzenie zeszło na dół, ce- 
lem wspólnego. spożycia skromnego 
posiłku. Tu dopiero ujawniło się w 
całej jaskrawości, jaki stosunek łączy 
Mgra Marmaggi'ego z jego robotni- 
kami zatybrzańskiemi. Wszyscy chcieli 
z nim mówić, cisnęli się do niego z 
całą naiwną prostotą, życzyli mu 
szczęśliwej drogi. 

Mgr Marmaggi wyjeżdża z Rzymu 
w poniedziałek, 12-go marca rb., ex- 
presem wieczorowym. W Warszawie 
stanie w środę, 14-gó, po południu. 

Polska katolicka powita swego 
nowego Nuncjusza z niemniejszą ser- 
decznością od tej, którą Go żegnali 
robotnicy zatybrzańscy. 

RUNKZARZGOORANABEUCZENEM: 

Zakład Ogrodniczy 
w Grodnie 

„że sklepem kwiatowym i handlem 
nasión przy pryncypalnej ulicy, bez 
konkurencji, zj powodu zmian ro- 
dzinnych, na dogodnych warunkach 
wraz z firmą do, sprzedania. Zgło- 
szenia: Grodno, . Dominikańska 25, 

Baskiep Kwiatów. 996 - 182 
SZRZEBOWCEZODEZM OWOC. 
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zwykle, akwarelami. 

Hermanowicz wystąpił ze swoim 
przysłowiowym już pomnikiem dla 
Mickiewicza. Na ten raz wieszcz z li- 
га w ręku (koniecznie z Pogonią) 
siedzi na cokóle z serc ludzkich. Czy 
ma to jakieś głębsze znaczenie sym- 
boliczne — pozostaje tajemnicą au- 
tora. 

Na wystawie znajdują się również 
rzeżby Szczepanowiczowej. 

Rzeżby w arzewie (głowy i akt) 
dużo tracą na tem, że odrazu są po- 
pękane w wielu miejscach. 

Hoppena akwaforty mają już wy- 
robioną, całkiem zasłużoną opinie 
prac poważnych, to też Zachęta za- 
kupiła jedną z nich dla rozlosowania. 

Naogół wystawa jest bardzo cie- 
kawa. Każdy autor ma swoje dobre 
strony, o których teraz nie mówię, 
wobec. tego, że w maju ta wystawa 
powtórzona będzie w Wilnie i wtedy 
można będzie o niej pisać szczegó- 
žowiej. 

W sąsiednich salach Zachęty roz- 
łożyły się wystawy: 1) zbiorowa 
najnowszych prac pr. Leona Wyczół- 
kowskiego 2) Stowarzyszenia  arty- 
stow-malarzy „Pro Arte“ i 3) kolek- 
cja wycinanek Karola Kłosowskiego. 

Prace pr. Wyczółkowskiego wy- 
pełniają całą salę, — Są to przeważ- 
nie szkicowo malowane akwarelami 
kwiaty i leśne widoki, rebiene kredką 

udzieleniu błogosławieństwa 

„lecznicy d-ra Dembowskiego) przyj- Ę 
= | chore na aa i c = 

Rozmowa min. Zaleskiego z min. Stresemannem. 
BERLIN, 12—1II. PAT. Dzienniki niemieckie w depeszach z Genewy 

omawiają rozmowy, jakie odbyli z sobą min. Stresemann i Zaleski w 

sprawie rokowań handlowych polsko-niemieckich. Stresemann po powrocie 

do Berlina porozumie się z kierownikiem delegacji niemieckiej w Warsza- 

wie Hermesem w  kwestjach, które były przedmiotem rozmów z min. 

Zaleskim. W berlińskich kołach politycznych przywiązują niezwykłe zna- 

czenie do konierencji między Stresemannem a Zaleskim, po której spo- 

dziewają się decyzji rządu polskiego w sprawie dekretu o strefie granicznej- 

Dalsze aresztowania posłów w Kownie. 
KOWNO, 12-Ili. Pat. Elta donosi, że na zarządzenie władz sądo- 

wych aresztowano byłego posła ze związku chłopskiego do sejmu ko- 

wieńskiego Josukajtisa, który także zamieszany jest w sprawę nadużyć 

podczas dostaw dla armji. W związku z tą sprawą aresztowano ogółem 

20 osób, w tem cały szereg znanych politycznych działaczy. 

BEZERNANZZEKERZEMZEREZNEBMEEEHZERN 

Poszukuje się lokalu 5 
na internat dla 30 dzieci w pobliżu Zwierzyńca 
lub Zakretu. Pożądany oddzielny dom w ogrodzie. 

jaj Zgłaszać się od 2—3 po poł. Zawalna 16, m. 32. 
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litograficzną — manierą tylko temu m-- 
strzowi znaną. 

Obrazy „proarciarzy* są jak zwy- 
kle nudne i nieciekawe. Ani jednego 
ciekawszego, ani 
niejszego obrazu. 

jednego oryginal- 
Nawet Kossak na 

ten raz zagubił gdzieś. swą bra- 
wurę i kolorowość. Najciekawszą z 
tych ostatnich wystaw uważam 
kolekcję wycinanek i  wyklejanek 
Karola Kłosowskiego, malarza 2 Za- 
kopanego, który widocznie na miej- 
scu u chłopów zakopiańskich studje- 
wał logiczność ornamentu i bajecz- 
ne wypełnianie płaszczyzn tym orna- 
mentem - tak właściwe ludowi ,w 
ich obrazkach na szkle, w ich wyrzy- 
naniach na drzewie i wycinkack z pa- 
pieru. Rozwieszone tak, że odrazu 
można się zorjentować, w jaki spo- 
sób papier się składa, jak wycina się 
rysunek przypadkowy, a jak pożąda- 
ny, klejone wycinanki po dwie i trzy 
jedna na drugą, następnie kompono- 
wanie całych obrazków z takich wy- 
cinanek i wyklejanek, — stanowią 
bardzo ciekawą kolekcję i pozostaje 
tylko żałować, iż takie wystawy nie 
zaglądają do nas do Wilna, gdzie tak 
dużo szkół niższych i średn. Dla dzieci 
był by to bardzo ciekawy pokaz prac 
nieskomplikowanych w technice, w 
w których wielką rolę również ode- 
grywa przypadkowość. 

« * 
Publiczneści na wernisażu bylo 

| ządać tylko oryginalny wyrób fir 

  

bardzo dużo; największe powodzenie 
chyba miały sale W. T. Artystów 
Plastyków. 

Wieczorem, dorocznym zwyczajem, 
u Prezesa Zachęty odbyła się czarna 
kawa, na której spotkali się poraz 
drugi wszyscy płastacy z Wilna. Na 
tym wieczorku miałem możność prze- 
konać się, jak. popułarnem jest Wilno. 

Każdy prawie „kocha* Wilno i 
chcialby  „stale“ mieszkać w Wilnie. 
Dowiedziałem się również, iż życie w 
Wilnie jest pod wzgłędem artystycz- 
nym bogatsze niż w stolicy a nawet 
książek się wydaje więcej niż w War- 
szawie (1) Ze zdziwieniem przysłuchi- 
wałem się tym panegirykom ale, jako 
wilnianin, niczemu nie przeczyłem. 

Owszem, powtarzałem machinalnie: 
„Reduta.. Hulewicz, Środa literacka” 
it. d., pilnie śledząc czy też który z 
kolegów wilnian temu nie zaprzeczy. 
Ale Towarzystwo Plastyków jak za- 
wsze było solidarne. 

Zgodnie zjadali ciastka, wypijali 
podawaną kawę i likier, i gdzie trze- 
ba było—raczej dodawali niż ujmo- 
wali zalet życiu w Wilnie. 
„To też przekonawszy się w W-wie 
jakiem Wilno jest cudownem i sprzy- 
jającem w pracy artystycznej — z 
mniejszymi żalem opuszczało się sto- 
licę, i z mniejszą przykrością myślałe 
się o brudach i ciasnocie Wilna, w 
którem przecież chciałoby mieszkać 
tyla warszawiaków. ergo. 
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Wanowienie protest „Aramady | 
Siódmy dzień procesu. 

Po dłuższej przerwie, wywołanej 

okresem wyborów do Sejmu i Senatu, 

wznowiony został w dniu wczoraj- 

szym proces przeciwko 56-ciu człon- 

kom _ Białoruskiej Włościańsko-Ro- 

botniczej „Hramady* z byłymi po- 

słami: Taraszkiewiczem, Rak-Michaj 
łowskim, Wołoszynem i Miotłą na 

czełe. Gie: 

Proces, jak to było zapowiedziane 

rozpoczął się o godz. 12-ej. W mo- 

mencie rozpoczęcia obrad ławy prze- 

znaczone dla publiczności puste. Kilka 
zaledwie pań, krewnych oskarżonych. 

Przy stołach obrony warszawscy 

adwokaci za wyjątkiem mec. Babiań- 

skiego oraz prawie wszyscy miejsco- 

wi. Prasa reprezentowana słabo. | 

Przewodniczący wznawia przewód 

sądowy i oświadcza stronom, że pro- 
tokuł sądowy obejmujący pierwsze 
sześć dni procesu jest już gotowy i 
po przepisaniu go na maszynkach 
przedłożony zostanie stronom. Część 
ta obejmuje pięćdziesiąt sześć stron. 
Daje to nam wyobrażenie do jakich 
rozmiarów dojdzie całość, jeżeli o- 
becnie po przesłuchaniu zaledwie 
Sześciu świadków mamy już 56 stron 
druku maszynowego. 

Przed przystąpieniem do zbadania 
świadka Dominika Piotrowskiego, za- 
wezwanego na dzień wczorajszy prze- 
wodniczący zapytuje strony, czy nie 
oponują przeciwko zbadaniu Świadka 
Jana Buszmana, który w dniu wczo- 
rajszym zwolniony został z więzienia 
i prosi o zbadanie go. 

Legitymacja „Mramady” jako przepusika. 
Św. Buszman, b. hromadowiec, 

sekretarz „hurtka* w pow. Stołpec- 

kim skazany został na karę więzie- 

nia za usiłowanie przekroczenia gra: 

nicy polsko-sowieckiej. Ponadto Świa- 

dek karany już był za uchylanie Się 

od służby w wojsku i inne drobnie]- 

sze przekroczenia. 

Na zapytanie Sądu zeznaje on, że 

bibułę nielegalną znalezioną w miesz- 

kaniu podczas rewizji otrzymał w 

powiatowym komitecie „Hramady* 

podczas bytności swojej Z tytułu se- 

kretarza „hurtka“. 

Na zapytanie sędziego Borejki, 
czy w chwili aresztowania go na #г - 
nicy, posiadał, prócz legitymacji „Hra- 
mady" i paszport odpowiada: „nie 
paszport zabrali mi bolszewicy kiedy 
w roku 1925 byłem na ich stro- 
nie“. 

Pytanie te zadane zostało po 
szeregu innych zadanych przez stro- 
ny, jakie ustaliły, że legitymacja 
człenkowska B.W.R.H. służyła w wy- 
padkach podobnych jako przepustka 
na tereny Rosji Sowieckiej, ;co zresz- 
tą jest już Kkwestją najzupełniej 
pewną. 

Zeznanie Baminika Piofrowskiego. 
Przed Sądem staje kolejny Świa- 

dek, kierownik oddziału bezpieczen- 

stwa w Urzędzie Województwa Wi- 

leńskiego, [Dominik Piotrowski. 

Oto co mówi ten Świadek: 

Stykając się służbowo z doku- 

mentami i. raptrtami władz bezpie- 

czeństwa od początku powstania 

„Hramady” t. j. czerwca 1923 r. inte- 

resowałem się działalnością partji 

oraz poszczególnych jej twórców. | 

Zaraz po utworzeuiu się ś secesji 
Taraszkiewicz udzielił wywiadu jedne- 

mu z pism (Walka Nr. 28 z dn. AJVII 

25 r.). Mówi się tam wyraźnie, że 

secjoniścito międzynarodowcy, stojący 

na gruncie „jednolitego irontu*, a dą- 

żący do rewolucyjnego rządu robot- 

niczo-włościańskiego w Polsce, nie- 

podległości Białorusi i t. p. 
W ten sam ' sposób scharaktery- 

zowały secesjonistów pisma sowiec- 

kie jak: „Sowieckaja Biełaruś", „Bie- 

łaruskaja Niwa* Nr. 12, „Bo!szewik* 

Nr. 1—8, organ CKKPZB i inne. 
„Hramada“, w «myśl hasła central- 

nych władz komunistycznych „łicom k 
dieriewnie* objęła swoją dzialalnoš- 

cią tereny mniej uświadomione i uro- 
bione — wieś. Wyraźnie znać tu po- 
stanowienie krestinternu o zwalczaniu 

prądów klerykalnych i rozwinięciu 

wyzwoleńczego "ruchu białoruskiego, 

który miał być najlepszym pomocni- 

kiem w rozbijaniu Polski. 
W fjednej z broszur wydanych 

przez KPZB — mówi świadek — znaj- 
duje się strona... bez tekstu, zakrop- 
kowana. Ze słów jednego z członków 
KPZB wiem, że ustęp ten dotyczył 
działalności BWRH i zawierał wska- 
zówki dla prowodyrów, rekruiujących 

się wyłącznie z członków KPZB. 

Nie bacząc na to, ' że „Hramada“ 

miała być partją białoruską uwzględ- 

niającą specjalne zadania , bałoruteni- 

- na sama potrafi 

zacji, przywódcy jej nietroszczyli się 
o nadanie takiego właśnie kierunku 
pracom. 

Międzynarodowy charakter „Hra- 
mady* widać wyraźnie, jeżeli weźmie- 
my pod uwagę, że np. po wiecušw 
kino „Helios“ 5-—VII 1926 r. poseł 
Taraszkiewicz występował z przemó- 
wieniem antypaństwowem otoczony 
żydkami 
stał rozwiązany, a wówczas komuni- 
ści przeważnie żydzi urządzili posło- 
wi Taraszkiewiczowi owację. Siormo- 
wano pochód ze śpiewaniem międzyna- 
rodówki. 

To samo było podczas demon- 
stracji organizowanych przez hrama- 
dowca Rak - Michajłowskiego przed 
więzieniem. Brali w nich udział wy- 
bitni hramadowcy: Nowakowski, Okiń- 
czyc, komuniści i komsomolcy z 
Menke na czele oraz część NPCh-ow- 
ców, którzy jak wiadomo też byli 
kierowani przez wysłanników K.P.Z.B. 
Podczas demonstracji doszło do starć 
z policją, a prasa sowiecka rozpisy- 
wała się na temat ' tych demonstracji 
giosząc zwycięski pochód proletarja- 
tu — tegoż proletarjatu, który w 
Rosji poprzez morze krwi doszedł do 
stworzenia rad. : 

Po omówieniu struktury prac or- 
ganizacyjnych Komnnternu i Krestin- 
ternu, co niewątpliwie wyjaśni tło po- 
wstania, celów i zadań „Hramady* 
świadek oświadcza, że pizystępuje do 
porównania programów „Hramady* 
CZP : 
Obrona  słuchająca dotychczas 

cierpliwie zeznań Świadka oponuje. 
Mec. Śmiarowski oświadcza Sądowi. 

Świadek mówi jak ekspert, obro- 
analizować progra- 

my, jeżeli zajdzie tego potrzeba. Pro- 
simy, by Świadek zeznawał jak šwia- 
dek, a nie jak ekspert. 

Aryanizacja fypowo komunistyczna. 
Krótka narada Sądu poczem prze- 

wodniczący oznajmia, że nie uważa 

aby zeznania šwiadka wykraczały z 

przyjętych form. Świadek kontynuti- 

jąc mówi, że przy porównywaniu pro” 
gramów i statutów organizacyjnych 

„Hramady“ i K.P.P. uderza dziwne 

podobieństwo ich Struktury. Cały 
szereg punktów głosi to samo. 

Punkt pierszy programu obu par- 

tji mówi o walce socjalnej, nie zaś © 

ideałach narodowościówych, jak by 

się tego nałeżało spodziewać u „Hro- 

mady“. Punkt drugi mówi o wyzwo- 
ieniu B. Z. z pod jarzma kapitału i 

stworzeniu gruntu pod władzę wło- 

ścian i robótników. 
Podobne podobieństwo cbserwo- 

wałem przy porównywaniu statutów 
organizacyjnych. . 

Pomiędzy KPZB. i BWRH. istnia- 
ła wymiana sił kierowniczych. Ta- 
raszkiewicz, członek CK-KPZB. był 
członkiem CK. „Hramady”. . Rak'Mi- 
chajłowski, członek KPZB, łącznik 

KPB(b) był jednocześnie członkiem 

CK. „Hramady“. To samo można 
powiedzieć o Ostrowskim, Sznarkie- 
wiczu, Stociku, Bylińskim, jabłońskim 
i wielu wielu innych. 5 

Centrala wysyłała specjalnych de- 
legatów z dyrektywami CK. KPZB. do 
powiatowych komitetów. Znam takie 

iakty dotyczące Głębokiego i Postaw. 

W dyrektywach otrzymanych przez 
powiatowe komitety mówiło się wy- 
raźnie o konieczności prowadzenia 
„kampanii amnestyjnej* proklamowa- 
nej przez CK,„KPZB. w związku z 
kampanją przeciwko „białemu  tere- 
rowi“. Centralny Komitet rozsyłał w 
tej sprawie do hurtków i poszczegól- 
nych członków specjalne druki. / 

Ponadto w protokulach zebrań 
poszczególnych „hurtków* wpisywano 
żądanie „ogłaszania przyłączenia z. 
białoruskich do BSZ.Rad*. 

Równolegle z rozwojem  działal- 
ności „Hramady* i rozszerzeniu jej 
wpływów dało się zauważyć znaczny 
wzrost przestępczości. Były to skutki 
agitacji „Hramady*. Dążenie kompartj 
do „aktywizacji mas” wprowadzone 
zostało w życie. 

Stwierdzenie tego nastąpiło wy- 
mownie, gdy w akiach likwidowanego 
centralnego Sekretarjatu „Hramady* 
w szeregu listów do członków i „hurt- 
ków* ustalono planowe podniecanie 
umysłów, drogą wskazywania, że wy- 
stąpienia, za które władze polskie 
nakładają kary są konieczne dla dobra 
podjętej sprawy. Z aktów C. S. zna- 
leziono odpisy nadesłanych aktów 
oskarżenia © działalność komuni- 
styczną, a na nich decyzje „wyznaczyć 
adwokata". 

„łHromada” w szeregach armji. 
Świadek rozpoczyna mówić o agi- 

tacji prowadzonej! przez 
w wojsku, drogą rozdawnictwa bibu- 

ły komunistycznej i agitacji przez za- 
ufanych ludzi, rekrutujących się prze- 

   

  

   
   

SB 
e * Opiece ludzi dobrego Serca, Po- 

leca się biedną wdowę b. pracow- 
niczkę Szkoły Przemysłowo Handlo- 
wej w Wilnie, ajk chorego Syna 
i nie posiadającą nych środków 
do życia, znajdującą się w ostatecz- 
sęj nędzy. Łaskawe datki uprasza 
się składać do redakcji „Słowa”, dla 
b. pracowniczki ai 9 
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„Hramadė“ | 
wažnie z poborowych roczaika 1905. 

Ze względu na tajemnice państwo- 
we, jakie mogły by się ujawnić przy 
składaniu tej części zeznań, przewod- 
niczący na prośbę Świadka zarządza 
tajność obrad. 

Dalszy ciąg zeznań, aż do godzi- 
ny siódmej wieczór trwał przy 
drzwiach zamkniętych, 

Dziś dalszy ciąg procesu. Przed 
Sądem stanie czternastu drobniejszych 
świadków powołanych na dzień dzi- 

siejszy. W: 7. 

komsomolcami. Wiec zo-. 

SŁ O.W 

Panu Wojewodzie Wileńskiemu, Panu Staroście Wilejskie- 

mu, Ks. Dziekanowi, P. P. Lekarzom Kolegom zmarłego syna 

i brata naszego ' 

ś. p. D-rq Oitolia Fleury 
oraz wszystkim jego przyjaciołom i znajomym, którzy okazalj 

tyle serca i życzliwości przy oddaniu ostatniej posługi drogim 

nam zwłokom, wyrażamy wdzęczność głęboką i 

podziękowanie 

matka, siostra 

  

serdeczne 

brat, 

KRONIKA 

  

WTOREK 
13 Dzis Wschód sł. g. m. 6 03 

Katarzyny Zach. sł. o g. 17 m. 38 
įutro 

| Leona b. 

Spostrzeżenia meteorolegiczne 
Zakładu Meteorcieogji U. S. 8. 

z dnia 12 — Н! 1928 r. 

Ciśnienie 770 
średnie w m. 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm. 

= SC. 

Wiatr | 
przeważający 

U w agi: Pogodnie. 
Minimum za dobę — 17°С. 
Tendencja barometryczna stały spadek ci- 

śnienia 

URZĘDOWA. 
— P. Wojewoda wyjechał do War- 

szawy. W dniu wczorajszym P. Wojewoda 

Raczkiewicz wyjechał do Warszawy w Spra- 

wach służbowych na przeciąg kilku dni. 

(x) Zatwierdzenie nowej gminy 

staroobrzędców. informują nas, iż na za- 

sadzie obowiązujących przepisów, Urząd 

Wojewódzki w Wiłnie zgodził się ostatnio 

wa utworzenie nowej gminy stąroobrzędo- 

wców z siedzibą w Wilnie. | ‚ 
Gmina ta obejmować będzie m. Wilno, 

wsie Góry, kolonja wileńska Bieluny, Ja- 

czany, Puruszki i Jermoliszki w pow. Wi- 

ieńsko-Trockim. о : 

W związku z powyższem równocześnie 

zatwierdzony został wybór p. Szymona 

Jegupionka na stanowisko duchownego 

nowozorganizówanej gminy. | 3 

— (x) Przywrócenie debitu czasopi- 

smu „Schlesische Zeitung“. W swoim 

czasie na mocy zarządzeń władz odebrany 

został debit czasupismu, wychedzącemu w 

Polsce p. . „Schlesische Zeitung”, na prze- 

ciąg lat 2-óch. ‚ GEM 
Obecnie dowiadujemy się, iż odnośne 

włądze zakaz ten cofnęły i tem samem 

przywrócono debit temu czasopismu. 

MIEJSKA. 

— (x) W celu zrealizowania poży- 
czek miejskich. W myśl uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie zaciąznięcia przez mia- 
ste długoterminowych pożyczek inwestycyj- 
nych, jednej w sumie 2.420.009 zł. na roz- 
budowę elektrowni miejskiej i drugiej w 
kwocie 1.500.000 zł. na roboty kanaliza- 
cyjno-wodociągowe, Magistrat m. Wilna 
wydelezował onegdaj do Warszawy szefa 
sekcji tinansowej p. Żejmę w celu poczy- 
nienia starań w Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego, co do realizacji tych pożyczek. 

(o) Posiedzenie Rady miejskiej. 
Najbliższe posiedzenie Rady miejskiej od- 
będzie się po zakończeniu rozpatrzenią 
przez miejską komisję finansową prelimi- 
narza budżetowego na rok 1928--29 t. j. 
przypuszczalnie w dniu 22 marca. 

-— (0) Sprawy budżetowe. Poczyna- 
jąc od dnia dzisiejszego, odbywać się będą 
codziennie posiedzenia miejskiej komisji 
finansowej dla rozpatrzenia preliminarza 
budżetowego ną rok 1928 - 29. 

Dotychczas komisja jeszcze nie zakoń- 
czyła rozpatrzenia działu dochodów. Dłuż- 
szą dyskusję wywołały opłaty od podań 
i świadectw, pobieranych przez Ma,istrat 
na mocy nowej ustawy przemysłowej. Opła- 
ty te preliminowane są w sumie 40,000 Zł. 
Radny Ł. Kruk proponował, żeby projekt 
pobierania tych opłat był odesłany do za- 
opinjowania związkom cechów i rzemie- 
ślników. Wniosek ten jednak upadł. 

POCZTOWA. 
- (x) Dodatki za służbę noczą. W 

myśl ostatniego zarządzenia Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów urzędnicy i niżsi fun- 
kcjonarjusze pocztowi, telegraficzni i tele- 
foniczni, etrzymywać będą odtąd za pełnie- 
nie służby w porze nocnej, w czasie ed 
godz. 21 do 6-ej rano, odrębne wynagro- 
dzenie za każdą godzinę służby. Wynaągro- 
dzenie to za każdą godzinę służby nocnej 
ustałone zostałe dla urzędników od VIII 
st. służbowego wawyż na 40 gr. dia urzę- 
dników od Xil do IX st służb., eraz niż- 
szych funkcjenarjuszy od XII do X grupy 
uposąženioweį na 30 gr. i dla' niższych 
funkcjenarjuszy ed XVI do XIII gr. uposa- 
żeniowej na 20 gr. 

Za służbę nocną opłacaną w podany 
wyżej spesób uważa się jedynie służbę fa- 
ktycznie pełnioną w nocy. 

WOJSKOWA. 
- Zetony z podobizną Marszałka 

Piłsudskiego wydane z okazji Jego Imie- 
nin. Zarząd Naczelny „Rodziny Wojskowej” 
wydał artystycznie wykonany żeton z po- 
dobizną Pierwszego Marszałka Polski Jó- 
zefą Piłsudskiego z wybitą datą 1918-1928, 
pragnąc uczcić w ten sposób dzień imie- 
nin jego, obchodzeny lo-ty raz w Niepo- 
dległej Polsce. 

Jesteśmy pewni, że żeton ten dotrze 
do najodleglejszego zakątka Polski, że w 
ten sposób uroczystość Imienin Pierwszego 
Marszałka przybierze charakter żywioło- 
wej manifestacji narodowej, ce będzie dla 
Niego wyrazem czci i hołdu. 

„ Niechaj na niczyich piersiach nie zabra- 
knie tego żetonu, niechaj każdy z nas da 
wyraz uczuciom dla Wodza Naredu. 

Dochód ze sprzedaży żetonu pe cenie 
1 zł. przeznączony jest na budowę bursy 
„Rodziny Wojskowej” dla dziewcząt. : 

Wiekszemi parijami žetony mošna ną- 
bywać w Administracji „Rodziny Wojske- 
wej* w Warszawie, Mazowiecka 9 m. 7 
(tel. 302 96). 

Południowo-Zachodni. 

ŻAŁOBNA. 
— Nabożeństwo za duszę Śp. Józefa 

Moatwiłła, Zarząd rokazysne ne 
nia pracy Spełecznej powiadamia, iż w nie- 
dziełę 18 bm. e sedz. 9 rane w koście'e 

św. Jerzego odbędzie się nabożeństwo za 
spokój duszy wielkiego działacza społecz- 
nego i niezrównanego filantropa. 

KOMUNIKATY. 
,— Z Towarzystwa Przyjaciół Nask. 

Dnia 16 b. m. w piątek o godzinie 7 wie- 
czorem w sali Nr. 2 Uniwersytetu (ul. Š-to 
Jańska) odbędzie się naukowe zebranie 
Towarzystwa, na którem profesor U. S. B. 
ks. dr. Bolesław Wilanowski wygłosi ed- 
czyt p. t. „O zagadnieniach dzisiejszych w 
teołogji*. 

Goście mile widziani. 
Staraniem (Iowarzystwa Wycho- 

wania Przedszkolnego odbędzie się cykl 
wykładów dla matek i wychowawców 2 
dziedziny hygjeny dziecka i pedagogiki oraz 
praktyczne wskazówki jak robić zabawki. 
Cykl rozpoczyna się w połow.e kwietnia. 
Zapisy przyjmuje i wszelkich informacyj 
udziela Sekretarjat Tow. Wych. Przedszk. 
w godzinach dyżurów (piątki i środy od g. 
4 i pół do 6-€ej) oraz wžponiedziatki i wtor- 
ki od 11—12-ej, w lokalu Kursów Pielę- 
gniarskich (Mickiewicza 22 m. 5 p. Prze- 
włęckiej). 

— Zebranie L:karzy Polaków. 7е- 
branie zwyczajne Stowarzyszenia Lekarzy 
Polaków odbędzie się w środę 14 marca 
o godz. 8 wiecz. w lokalu T-wa Lekar- 
skiego (Zamkowa 24). 

Na porządku dziennym odczyty: d-ra 
Karola Kosińskiego pt. „Wyniki badań an- 
tropelogicznych nad czaszką Juljusza Słowa” 
ckiego“ i d-ra Ludwika Czarkowskiego „O 
błędach djagnostycznych“. 

— Posiedzenie T-wa Psychjatrycz- 
nego. We środę dnia 14 marca br. o godz. 
8-ej wieczór w, sali wykładowej USB. szpi- 
tala św. jakuba odbędzie się posiedzenie 
wileńskiego oddziału Polskiego Towarzy= 
stwa Psychjatrycznego z następującym po- 
rządkiem- dziennym: е 

1) prof. dr. St. Wladyczko: Charaktery- 
styka naukowej działalności niedawno zmar- 
łego prof. d-ra Bechterewa, 

2) dr. A. Malinowski: Przypadek morii- 
nizmu. 

TEATRY i MUZYKA. 

— Dzisiejsza premjera „Wilków w 
nocy*. Dziś o godz. 2o-ej, po raz pierw- 
szy, komedja w rzech odsłonach Tadeu- 
sza Rittnera p. n. „Wilki w mocy”. Akcja 
sztuki rozgrywa się w większem mieście 
prowincjonalnem, w domu Prokuratora. 
Udział biorą: _ J.- Karbowski - (Prokurator), 
L, Wołłejko (Prezydent Sądu), T. Białkow- 
ski (Morwicz), E. Scibrewa (Julja), St. 
Chmielewska-Perzanowska (Żanetta), H. 
Hohendlingerówna (radczyni), K. Pągowski 
(Mecenas), Marysia R. (Ada), W. Gasiński 
(Adolf). Pozostałe bilety sprzedaje „Orbis* 
Mai“ 11) i kasa teatru od godz. 

-ej 

Jutro w środę i czwartek — „Wilki w 
nocy". 

— Przedstawienie szkoine „Sułkow- 
skiego”. W piątek 16-go i w sobotę 17-g0 
bm. o godz. 4-ej pp. za zgodą Kuratorium 
Okr. Szkoln. Wileńskiego, Zespół Reduty 
daje dwa przedstawienia dla młodzieży 
szkolnej sztuki St. Żeromskiego „Sułkow- 
ski*. Zamówienia szkół na bilety przyjmuje 
Sekretarjat Reduty codziennie od godz. 
1o-ej do 2-ej i od g, 6-ej do 7.30 wieczo- 
rem, przyczem kaźda szkoła otrzyma od 
zamówionych biletów 10 proc. dla naj 
niezamożniejszych uczniów - bezpłatnie. 

— Teat Poiski (sala „Lutnia*). Opera 
w Wilnie, Dzis ostatnie przedstawienie 
warszawskiej opery objazdowej pod dy- 
rekcją ćyrekiera Wierzbickiego. Grana bę- 
dzie opera Verdi'ego „Traviata*. 

- Ostatnis dwa przedstawienia sztu- 
ki Dymowa „Śpiewak, własnej miedoli* 
odbędą Się w środę i czwartek. Sztuka 
zdobyła sobie sukces niezwykły. 
„= Premjera komedji Nie ożenię 

się". W piątek Teatr Polski daje premierę 
węgierskiej komedji Bela Stenesa „Nie 
ożenię się”. 

„W Warszawie obecnie komedja ta gra- 
ną jest w Teatrze Letnim z nądzwycza nem 
powodzeniem. Komedja posiada wiele hu- 
moru oraz sątyry na obecne modne sto- 
suski w świecie kobiecym, oraz dorastają- 
cych panienek. Role. główne kobiece po- 
wierzono p. I Larowskiej, która powróciła 
z urlopu, p. Z. Kuszlównie, która po kilka 
miesięcznej niebytności chwilowo zawita 
na naszej scenie, oraz pp. Z. Molskiej i M. 
Makarczykównie. 

= Wileńskie Towarzystwo Filharmo- 
niczne. Soliści najbliższych koncertów: Le- 
opold Szpinalski, laureat konkursu chopi- 
nowskiego. jedyny recital tego wspaniałego 
pianisty odbędzie się dnia 18-go marca rb. 
w sali Kłubu Handlowo-Przemysłowego o 
lodz. 8.15 wiecz. W programie utwory: 
hopina, Liszta, Debussy'ego, Skriabina, 

Bałakirową i Szymanowskiego. 
Stefan Frenkiel, genialny  skrzypek- 

wirtouz i kompozytor wystąpi dwukrotnie 
w medzielę, dnia 25 marca rb. w sali Klu- 
bu Handlowo-Przemysłowego (Mickiewicza 
33-a) o godz. 8.15 wiecz. i we środę 28-go 
marca rb. w gmachu teatru „Reduta* o g. 
zę wiecz, r 

Bilety na koncert L. Szpinalskiego oraz 
programy jego "recitalu „Są luź w sprzedaży 
w biurze podróży „Orbis“, Mickiewicza 11. 

— Teatr „Nowości* ul. Dąbrowskiego 
Nr 5, daje codziennie rewię: „HalloiźNowo- 
Śści* w 2-ch aktach i 15 obrazach w wyko- 
naniu artystów scen warszawskich z pp. W. 
Dobosz-Markowską,  Jabłońską, Balcera- 
kówną, Chrzanowskim, Cesarskim, Stróżew- 
skim i Szerszyńskim na czele. Publiczność 
bawiąc się doskonale, hucznie oklaskuje 
świetnych artystów. 2 przedstawienia dzien- 
nie, pecz. o godz. 7 i pół i 9. pół. 

RADJO—WILNO. 
Wtorek 13 marca 1928 r. 

16.25 = 16.40: Chwilka litewska. 
16.40 16.55: Pogadanka strzelecka. 
16.55-17.20: Audycja literacka: Zra- 

djoionizowany obrazek dramatyczny Н 
Sienkiewicza „Czyja wina?*. Wykonawcy: 
Janina Sumorokowa i Jėzei Karbowski. 

11.20 11.46: Transmisja z Katowic: 
„Śląsk i marze" odczyt wygłosi Dr. Wacław 
O!szewicz. 

0 SZKOŁĘ DOŚWIADCZALNĄ. 
Żyjemy w czasach, w których Od- 

bywa się gorączkowa przemiana war- 
tości wogóle, w szczególności zaś 
wartości wychowawczych. 

Nowoczesna myśl pedagogiczna 
toruje sobie dziś zwycięską drogę i 
zyskuje coraz więcej wybitnych jedno- 
stek wśród różnych ras i narodów, 
Tworzą się różne koncepcje pedago- 
giczne, w których tkwią pierwiastki 
wspólne i wspólny cel: „wychowanie 
człowieka zdolnego do inicjatywy, do 
pracy produktywnej i twórczej". 

Są narody, które oddawna zrozu- 
miały już wartość szkoły twórczej: 
należy do nich Polska ze swemi 
świetnemi tradycjami Komisji Eduka- 
cyjnej. 

Długotrwała niewola naszego na- 
rodu zniszczyła wiekopomne _poczy- 
nania tego „pierwszego w Europie 
ministerstwa wychowania narodowe- 
go“, a narzuciła nam szkołę obcą, 
nie narodow'ą, lub jednostronnie na- 
ukową. Nic też dziwnego, że w dzie- 
dzinie wychowania narodowego, w 
stosunku do narodów Zachodu, po- 
zostaliśmy daleko w tyle. 

Ale naród polski posiada bezcen- 
ne zasoby energji potencjalnej, które 
dzisiaj w wolnej Polsce wyzyskać na- 
leży, rozwinąć i urobić w organizację 
czynów obywatelskich we wszystkich 
dziedzinach społecznego życia, szcze- - 
gólniej w ekonomii i w oświacie. 

Szkolnictwo i wychowanie, w obec- 
nym stanie rzeczy, ma przed sobą 
podwójne zadanie: społeczno ekono- 
miczne i idealno narodowe. Przez 
krzewienie oświaty i należyte wycho- 
wanie musimy przeobrazić wadliwą 
strukturę społeczną, podnieść war- 
tość i jakość pracy, aco za tem idzie, 
wytwórczość i siłę ekonomiczną kra- 
ju. Przez odpowiednią reformę szkol- 
nictwa w duchu narodowym i zgo- 
dnym z wymaganiami czasu, musimy 
również podnieść swoistą kulturę na- 
rodową możliwie jak najwyżej. 

Szkoła dzisiejsza, t.zw. szkoła tra- 
dycyjna, nie może przyczynić się do 
należytego rozwiązania tych zadań, 
ponieważ — jak słusznie mówi dr. 
Spasowski -„karmi ona umysły mnó- 
stwem systematyzowanych faktów i 
szczegółów, zabijając inicjatywę i po- 
lot myśli, świeżość odczucia życia z 
całem jego bogactwem treści i pię- 
knem formy, zabijając Świeżość od- 
czucia Świata nieskończonego i pełne- 
go tajemnic... Wzorowana przytem na 
całem tempie życia spółczesnego, pra= 
ca szkolna tak jest przeładowana eru- 
dycją i odbywa się z takim pošpie- 
chem, że wreszcie mózg ucznia rze- 
czywiście upodabnia się do kliszy fo- 
tograficznej, na której dokonano ko- 
lejno niezliczonej iłości zdjęć różnych 
widoków: powstaje w umyśle nieopi- 
sana gmatwanina wyobrażeń i pojęć, 
nierozwikłany chaos, z którego nic 
wartościowego, określonego, jasnego 
i orygina!nego wydobyć niepodobna". 

Szkoła taka nie zdoła wychować 
dziecka na jednostkę twórczą, nie 
przygotuje i nie usposobi go do po- 
wažneį pracy samodzielnej i produ- 
ktywnej w jakiejkolwiek dziedzinie. 

Trzeba więc tworzyć nowe szkoły 
oparte na świetnych tradycjach i du- 

chu polskiej twórczości pedagogicznej, 
śledząc równocześnie bieg prądów 
wychowawczych na Zachodzie i zasi- 
lając temi prądami naszą rodzimą 
twórczość pedagogiczną. 

Z tego stanowiska należy ujmo- 
wać próby podjęte w naszych szko- 
łach pod wpływem szkół: Decraly'ego. 
Kerschensteinera, Dewey'a  Heleny 
Parkhurst i innych koncepcyj peda- 
gogiczno-dydaktycznych. 

Szkoła próbna, czyli doświadczał- 
na ma być warsztatem pracy twórczej 
o zakresie bardzo szerokim, twórczej 
w znaczeniu Ściśle wychowawczem, 
jako bezpośrednie oddziaływanie na 
dzieci i w znaczeniu teoretyczno-nau- 
kowem, jako pewnego rodzaju . labo- 
ratorjum, w którem szuka się teore- 
tycznych podstaw dla najwłaściwszych 
metod nauczania. 

Z  prawdziwem _ zadowoleniem 
stwierdzić należy, że w ostatnich cza- 
sach powstaje w Rzeczypospolitej co- 
raz więcej szkół doświadczalnych, że 
wymienię tylko najwięcej znane: 
„Szkołę pracy" w Łodzi, szkołę im. 
Szlenkiera w Warszawie, szkołę im. 
Henryka Jordana w Krakowie, Se- 
minarjam nauczycielskie w Chełmie, 
zakład wychowawczy dr. j. Gawroń- 
skiego 'w Wieleniu  poznańskiem i 
inne. - 

Próby podjęte w tych szkołach 
wzbudzają żywe zainteresowanie wśród 
szerokich rzesz naszego nauczyciel- 
stwa, ożywiają i użyźniają naszą gle- 
bę szkoiną, pobudzają do dyskusyj i 
doświadczeń, do studjów teoretycz- 
nych, rodzą wiele ciekawych poiny- 
słów praktycznych. : 

Nie potrzebuję uzasadniać potrze- 
by takiej szkoły w Winie. To też ka- 
żdy, komu sprawa dobrego szkolni- 
ctwa i oświaty leży na sercu, z zado- 
woleniem powita, wysunięty przez 
„Koło Miłośników Szkoły Twórczej”, 
projekt zorganizowania u nas szkoły 
doświadczalnej. 

Wierzymy, że tak państwowe wła- 
dze szkolne, jak i samorządowe, jak 
też i miejscowe społeczeństwo przy-- 
czyni się do zrealizowania tego pro- 
jektu. 

Dużo się dzisiaj mówi i pisze o 
t. zw. regjonaliźmie, o pewnych wła- 
ściwościach psychologicznych, o spe- 
cjalnych stosunkach Społecznych, po- 
litycznych i t. d., lecz nic się nie sły- 
szy O tworzeniu pewnego rodzaju re- 
gjonalizmu pedagogicznego, o uwzglę- 
dnieniu „swojszczyzny* w  organizo- 
waniu szkolnictwa. 

Szkoła doświadczalna będzie pier- 
wszą szkołą regjonalią, naprawdę 
wileńską, bo pracę swoją oprze na 
psychice wileńskiego dziecka, bo w 
wychowaniu i nauczaniu uwzględni 
przedewszystkiem miejscowe. šrodo- 
wisko. 

Szkoła doświadczalna będzie dal- 
szym krokiem naprzód w kierunku 
podniesienia naszego szkolnictwa na 
wyższy jeszcze poziom. 

Bo prawdą jest, „że naród, który 
ma najlepsze szkoły, jest pierwszym 
narodem; a jeżeli nie jest nim dziś, 
będzie nim jutro". 

Andrzej Jasiński. 

Gpera w Wilnie 
„ŻYDÓWKA”. 

Na trzy przedstawienia operowe 
zjechała do sali Teatru Polskiego 
warszawska opera objazdowa. 

Nazwiska artystów, dotąd w Wil- 
nie nieznane, nie mogły ściągnąć pu- 
bliczności, a jednak sala była prze- 
pełniona. Oczywisty dowód utęsknie- 
nia powszechnego do teatru muzycz- 
nego, stale nam brakującego, skut- 
kiem jakiejś wyższej polityki teatral- 
nej kół decydujących. . 

Ze opera „a grand spectacie”, ja- 
ką jest „Zydowka“ Halewy'ego, nie 
mogła być odpowiednia zainscenizo- 
wana.w tych warunkach, nie ulega 
wątpliwości i to, co się dało zrobić, 
nie może wystarczyć wymaganiom 
Wilna. Wszystko było przystosowane 
„ad usum*, wypuszczono wszystko, 
<o tylko można, bez ostatecznego za- 
tracenia zrozumiałości treści, dając 
tylko. naprawdę, fragmenty. A jednak, 
publiczność wytęskniona do tego ro- 
dzaju widowisk niejednokrotnie obja- 
wiała zadowolenie. 

Trzeba odrazu stwierdzić, że ca- 
łość przedstawienia była przygotowa* 
na starannie, chóry - dawne wileńskie — 
śpiewały zgodnie. Trochę zabawne, ° 
nader miałomiasteczkowe wrażenie 
sprawiał. kapelmistrz — od 
czasu do czasu — przygrywający na 
skrzypcach, ale prowadził zespół dość 
pewno i sprawnie. 
SESSTRUNETSTTAIRBA 

17.45—18.50: Koncert popołudniowy 
orkiestry pod dyr. prof. Aleksandra Kon- 
torowicza: Solistka: Helena Zubowiczowa 
(śpiew), pro) Aleksander Kontorowicz 
(skrzypce). 0 

Št. Moniuszko: „Dumka Jadwigi* 
„Straszny Dwór”. 

_ A. Greczaninow: „Kełysanka”, 
M. Rimskij-Korsakow: „Gdy kocia sło- 

wik róży pąk* — romans. 
K. Gałkowski: „Senne róże” -— 

na Helena Zubowiczewa. 
A. Alabjew: „Stowik“, 
Fr. Chopin: „Nocturn Nr 2“ — wyko- 

ną Helena Zubowiczowa (śpiew) i“ prof. 
Aleksander Kontorowicz (skrzypce), przy 
fertepianie K. Gałkowski. 

18.58 — 19.15: Gazetka radjowa. 
19.15 - 19.25: Sygnał czasu i 

tości. : 
19.30 — Transmisja z Katowic: 

G. Puccini'ego „M-me Butterily“. 
22.ое— Kemunikaty P. A, T. 
22.30 23.36: Transmisja muzyki tane- 

cznej. 

z ep. 

wyko- 

rozmai- 

Opera 

Rachelę špiewala p. Henryka Kor- 
ska śpiewaazka umiejętnie władająca 
ładnym głosem i obyta ze sceną. 
Chyba musiała p. K. występować 
kiedyś pod innem nazwiskiem? Nie- 
podobna, aby artystka tej miary i 
tak doświadczona nie zdobyła sobie 
większego rozgłosu. Eleazara Śpiewał 
p. Mieczysław Płużański, bardzo za- 
dawalniająco sobie radząc z wymaga- 
niami pattji dramatycznej, niezupełnie 
odpowiedniej dla głosu lirycznego. 

Od obojga powyższych  slabszą 
była p, Janina Mikicińska w _ partji 
księżniczki, a p. Władysław Barański 
podtrzymał tradycję niewystarczającej 
zwykle obsady trudneją i niewdzięcz- 
nej partji księcia Leopolda, W dob- 
rym guście wykazał D-r Tadeusz 
„Wierzbicki partję kardynał Brogue. 
Zbyt małą jest partja Kerolda,- aby 
po niej możńa było sądzić o. zaso- 
bach wykońawczych p. Zyg. Nowina 
— Witkowskiego, obdarzonego —jak 
się zdaje - dość dźwięcznym baryto- 
nem. 

Z powodu innych obowiązków 
zawodowych, nie będę mógł wysłu- 
chač „Fausta“ i „Trawiaty“ i napisač 
o ich wykonaniu. Ё 

michał Józefowicz. 

ŻE ŚWIATA. 
— llość nieszczęśliwych wy- 

padków na ulicach praskich = 
styczniu 1928. Według statystyki 
miały na ulicach praskich w styczniu 
b.r. miejsce 442 wypadki. Z tego wy- 
pada na samochody osobowe 178 
wypadków, na samochody ciężarowe 
108, na motocykle 18, tramwaj 106, 
powozy 26, a na resztę środków ko- 
munikacyjnych 6 wypadków. Przy 
wypądkach tych. odniosły rany 173 
osoby, z czego 29 rany ciężkie. Wy- 
'padków śmiertelnych było 4. 234 wy- 
spadki zawinili kierownicy pojazdów, 
118 inne osoby, 58 przypadek a w 
32 wypadkach nie można było stwier- 
dzić winy. 

>—'Od nierządu do Armii Zba- 
wienia. W wieku lat 81 zmarła w 
Anglji Rebeka Jarett, której imię zwią- 

‚ Zane jest z jednym z najgłośniejszych 
procesów angielskich w ubiegłem stu- 
lecin. : 

W r. 1884 Bramwell Boots, zało- 
życie! Armii Zbawienia, a obecny jej
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generał, wszczął energiczną kampanię 
przeciwko handlowi żywym towa- 
rem. Pomagał mu w tem redaktor 
„Pałl Mal Gazette" znany podówczas | 

Sensacja dla Wilnał Rewja na scenie i na ekranie! Kto jeszcze nie widział niech spieszy zobaczyć dziś ostat.i dzień! 

NA SCENIE: Gościnne występy zmanych | NA EKRANIE: PARYŻ w WILNIE. Wilno 

kidas ap ai S ujrzy czarną królową Paryża wszechśw. Ipotrzetne duże mieszkaniej 
s pokojowe, z kuchnią, elektrycznością, uo 

ZY 
Usica DOBRA A 

    

      

   

  

          

   

wpływem tych artykułów Armja Zba- 
wienia zebrała tysiące podpisów pod 
petycje do parlamentu o podniesienie 
do lat 16-tu wieku, gdy do wyjścia 
zamąż konieczna jest zgoda rodziców. 

Dla większego powodzenia swej 
agitacji Stead postanowił sam kupić 
dziewczynę, rzekomo w celu uwiedze- 
nia jej. Wespół z Bootsem zorgani- 
zował on cały plan i pociągnął do 
niego Rebekę Jarrett, kobietę, która 
podówczas utrzymywała dom publi- 
czny, lecz potem stała się czynną 
działaczką Armji Zbawienia. Jarett 
wynalazta trzynastoletnią dziewczynę 
nieślubnie urodzoną, Elizę Armstorg, 
kupiła ją od opiekunów i przywiozła 

dziennikarz Siead. Zamieść on w | KineTeu | Niuty Bolskiej, _ ‚ Атей Cieleckiej, sławy jJózefinę Baker śni oh Aa kak: EJ 
swym organie szereg artykuiów pod Wacława Zdanowicza ь Ё pożądana wanna i ogród, oferty piśmi z 4 skła- с 
naglowkiem: „Handel dziewczętami — НЕЫ i Mieczysława Dobrowolskiego. | w. arcyszlagierze: i ex w administracji „Słowa" Mickiewicza 4 dla C. A. - 0 Świ peopni 
we współczesnym Babilonie", napisa- |  Szłagierowy program rewjowy! Pieśni! Aktu- REOJA N M REQJAMI ERZE Е НЕИРИ: НЕЛЕ Е ПА 12 ТЕН Z Wilno 
nych niezwykle ostro i otwarcie. POd || Wilenska 38. | alje! Tańce! Na zakończenie szlagierowy sł 

  

sketcz: „Dlaczego żonie wolno zdradzać 
męża”. Muzyka Hofimana. 

Conferencier W. Zdanowicz. 

dramat 
Biorą udział piękności Par: 
Nic podobnego Wilno jeszcze nie widziało! 

erotyczny w kołorach naturalnych, 
Kabaretów Paryża! 

  

Miejski Kirematograi | 
SALA MIEJSKA | 

į SALA MIEJSKA 
ui. Ostrobramska 5. 

Od dnia 10-g0 do 14-g0 marea 1928-g0 
roku włącznie będzie wyświetlany fiłm: 
June Marlowe i john Harron oraz najgenialniejszy czworonożny akter RIN - TIN- TIN. W pocze- 
kalni Koncerty Radjo. Kasa czynna od godz. 3 mim. 31). Ostatn, seans 0 
tów: parter 80 gr., bałkon 40 gr. Następay program: „CZERWONY KORSAR 

„B szpożach 
dramat w 10 akt. 
W rol. głównych: drapioinogo Sępa" 

Foe 10-ej. Ceny biłe- 

  

Kine-Teatr į 
„WARDA | 

Wielka 30. 

WERNERA 
SCHEFFA „GrODOWIEC MIŁOŚCI” 

najpiękniejszą kobietę Świata. W rol. gł. perły ekranu 
ner, Paweł Richter i czarująco piękna Marcella Albani. 

Uwaga: w niedziele i na premiery bilety honorowe nieważne. 

DZE! Najpopularniejsze arcydzieło sgenialnego „Joe May'a podług znanej powieści 
(Daglin). Wzruszająca tragedja miłośne- 
go upojenia, w 12 akt., 

  

do siebie. Dziecku dano napój usy- 
piający poczem Stead odwiózł je na 
dworzec, skąd zostało wywiezione do 
Francji do domu Elizy Combes, także 
członkini Armji Zbawienia. Stead opi- 
sał potem porwanie dziewczynki, po- 

„BENISKO“ 
(okek dworca kolejo- 

' 

Kino Kolejowe 

wego). 

ilustr. walkę a 
nieporównani Paweł Wege- 

  

Dzis! Wielka sensacja dia naszych bywalców! Prze- 
piękny sensacyjny dramat wschodniw 10 aktach p. t. 
Rzecz dzieje się w Kairze, oraz w jednym z wielkich miast amerykańskich. 

głównej urocza PRISCILA DEAN. 
W kasie kina przyjmuje się zapisy na lekcje śpiewu u p. M. Worotyńskiego. 

  

kazując na tym przykładzie, jak na- - 
prawdę bezbronne Są dzieci i jak 
nietrudno wykorzystać je w najohyd- 
niejszych zamiarach. 

Ale pod kątem kodeksu karnego 
Stead i jego wspólnicy popełnili prze- 
stępstwo i zostali pociągnięci do są- 
du. Bootsa uniewinniono, ale Steada 
Bznano za winnego i skazano go na 
3 miesiące więzienia. Zresztą kary tej 
on nigdy nie odcierpiał. Natomiast 
Rebeka Jarett, której przeszłość od- 
słoniono w sądzie. skazana została 
na 6 miesięcy więzienia. Odcierpiała 
karę i od tego czasu zupełnie znikła 

„2 horyzontu. Pracowała ona cicho i 
skremnie w Armji Zbawienia poświę- 
cając całe życie niesieniu pomocy nie- 
szczęsnym. Śmiały plan * Steade osią- 
gnął swój cel. Prawo o nieletnich zo- 
stało odpowiednio zmienione, 

6: Giiary. 
— A. Terlikowska w majątku Drucke- 

wszczyzmą p. Pogorzelce, dla chorej kob e- 
ty atrojgiem dzieci — 2& 10. 

-—-———— i AEON * 
A Niniejszem ogłaszamy, iż weksel 

wydany przez Magistrat m. Stawiski 
W na 70 zł., płatny w listopadzie ub. G7 
jjrokuw został zagubiony i przeto jest 

  

powszechnie znanej firmy 

równieź   unieważniony. T. KREJNGIEL i S-ka 
fabryka Jamp. Wilno, Ludwisarska 4. 

UABAUALTANT MAR 

MAJĄTKOWĄ 

kapusię Ktdszoną 
sprzedaje na beczki Rotnik Wiłeński 

| 

Stowarzyszenie Właścicieli Nie- 
ruchomości m. Wiłna powiadamia 
swych członków, iż zostały wznowione 

PORADY PRAWNE 
we środy i soboty od 5-ej do G-ej 
wieczorem w biurze Stowarzyszenia 
przy ul. Zawalnej I, m. 2. ZARZĄD. go 
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V. WILLIAMS. 

ŁaTRÓJKA TREF. 
н 

Niepokojące wiešci. 

* fWirginja nie chciała ” zastanawiać 
sie nad temi pytaniami. Mogła wszak- 
że depesza zaginąć, może został za- 
trzymany przez swego szefa dla ja- 
kichś ważnych powodów i wkrótce 
pośpieszy ku niej. : 

Wierzyła mu i ufała w jego mi- 
łość. Optymistyka z natury nie pod- 
dawała się tak łatwo niepokojowi i 
zwątpieniom, które tak często ogar- 
niają serca zakochanych. 

7, przyjemnością rozmyślała o 

spotkaniu, jakie ją czekało. Zadawała 

sobie pytanie, czy Godfrey w Euro- 
pie będzie odpowiadał ideałowi, który 
sobie wyobrażała? 
Przypomniała sobie pierwsze 

spotkanie z nim i uśmiech wesoły 
rozjaśnił jej twarzyczkę. 

Ważne pismo, wysłane przez rząd 
amerykański do poselstwa angielskie- 

, go, zaginęło gdzieś, i obie strony 
uchylały się od odpowiedzialnošci. 
Godfrey Cairsdale, sekretarz posel- 
stwa angielskiego został ;wydelego- 
wany dla wyjaśnienia tej sprawy. Kil- 
ka ironicznych uwag, które wypowie- 
dział pod jej adresem doszło do 
panny Wirginji Fitz-Gerald, pełniacej 
funkcje sekretarki Andrzeja Fitz-Ge- 
ralda. 

Gdy młody Anglik stawi! się dla 
zasiągnięcia iaiormacyj, Wirginja nie 
znała go, nie pamiętała nawet jego 
nazwiska. Ujrzała przed sobą wyso- 
kiego młodzieńca 0 atletycznych ra- 
mionach, o kruczych,włosach, żywych, 
pełnych blasku Oczach i rasowych 
wąsach. Ponieważ był człowiekiem 
dobrze wychowanym, zachowywał się 
więc grzecznie, lecz sztywność I chłód, 
który okazywał, z domieszką wyższo- 

ści i politowania dla płci swej inter- 
lokutorki, rozgniewaty Wirginie. Jed- 
nem słowem mogła zakończyć niepo- 
rozumienie, gdyż posiadała dowód, 
iż zaginiony dokument został wręczo- 
ny urzędnikowi poselstwa angielskie- 
go, lecz bawiło ją jego wzrastające 
zdenerwowanie i niechciala pozbawić 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza licytację 

ustną na sprzedaż zbędnych, niepodlegających odbudowie, za- 
budewań stacyjnych i liniowych. 

Szczegółowe dane dotyczące tej sprzedaży można oglą- 
dąć w godzinach urzędowych w biurach 
wych w Królewszczyznie, Grodnie, Białymstoku, Lidzie, Woł- 
kowysku i Baranowiczach. Licytacja odbędzie się w biurach 
Oddziałów Drogowych wymienionych wyżej, w dniu 12-go 
kwietnia 1928 ruku o godz. 12 i pół. 

Kupione zabudowania powinny być w ciągu sześciu 
tygedni rozebrane i materjały otrzymane od rozbiórki — wy- 
wieziene, a miejsce gdzie budynek stał splantowane. 

W przeciwnym razie zabudowania przechodzą na wła- 
SnoŚĆ kolei, a wpłacone za nie pieniądze nie podlegają zwro- 
tewi lecz zatrzymują się na rzecz kolei. 

Dyrekcja Kolei Państwowych 
w Wi 

> 

siebie przyjemności drażnienia zimne- 
go Anglika. * 

— Zdaje mi się, że pani nie zda- 
je sobie sprawy panno Fitz-Gerald-— 
rzekł zniecierpliwiony, z apowagi 
sytuacji; szef mój postanowił koniecz- 
nie wyjaśnić to nieporozumienie. Nie 
chciałbym być zmuszonym do zako- 
munikowania mu, że nie znalazłem 
tutaj pomocy... 

Wtedy dopiero wyjęta pokwitowa- 
nie, uzyskane w poselstwie angiel- 
skiem i z uśmiechem tryumfu zauwa- 
żyła rumieniec wstydu i gniewu na 
pięknej jego twarzy. ; 

Ogarnął go gniew na winowajcę 
nieporozumienia i na nią, że  żarto- 
wała z niego. Później, gdy podczas 
częstych spotkań w świecie dyplo- 
matycznym, nastąpiło zbliżenie i za- 
wiązała się pomiędzy nimi nić sym- 
patji, wspominali ze śmiechem pierw- 
szą swą rozmowę. 

Wirginja znała. wielu Anglików, 
lecz GodireyfQCairsdaie był niepodob- 
ny do nich. 

Był on, zdawało się, uosobieniem 
cech charakterystycznych swego па- 
rodu, zarówno ubraniem, które było 
zawsze bez zarzutu, jak opanowaniem 
w ruchach i słowach, wszystkiem róż- 
nił się od amerykańskiej impulsywno- 
ści. Lecz pod ' opanowanym chło- 
dem zewnętrznym kryła się silna wo- 
la i wybitna inteligencja, usposobie- 
nie romantyczne choć nieco zabar- 
wione ironją. 

Wirginja dowiedziała się, 
on wybitnym lingwistą, że ukończył 
Świetnie uniwersytet w Oxfordzie i 
wydał poważne dzieło o architekturze 
romańskiej. Nie zaniedbywał jedno- 
cześnie sportu i zdobył pierwszeństwo 
w goliie i tennisie. ! 

A oczy jego umiały być tak słod- 
kiel... 

_ Tego wieczoru, gdy objął ją silne- 
mi ramionami i głosem drżącym ze 
wzruszenia, wyjawił jej swą miłość, 
serce młodej dziewczyny, zabiło gwał- 
townie. 

Lecz kochała swą wolność, a przy- 
tem nie uznawała związków z cudzo- 
ziemcami. Od dzieciństwa wszakże 
miała przed oczyma przykład w oso- 
bie ciotki Marji, która opuściła swą 

że był 

Gustao HEUdĖ, sz 
tašmy miernicze i ruletki w wielkim wyborz: 
tylko w fabrycznym składzie. optyczno-okuiistycznymigą / 

„Optyki Rubin = 
UL. DOM NIKAŃSKA 17, TEL. 10-53. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.) 

Kawiarenka w Kolrze 
W roli * 

S 
е 
— 

Magistratm.Nowogrodka 
ogłasza konkurs 

na stanowisko miejskiego lekarza sanitar- 
nego w mieście Nowogródku z prawem 

wolnej praktyki. 
De stanowiska tego przywiązane są pebory według VIII 

grupy płac pracowników państwowych fłącznie z dodatkami: 
mieszkaniowym i 15 proc. dodatkiem komu- 

wymagane są następujące dokumenty 

1) dowód ukończenia wyższych studiów lekarskich, 

Najlepsze Teodolity, 
i niwelatery, skononiiczioe 

į . nalnym. 
instrumenty astrolabje, ma pas 

goniometry, względnie uwierzytelnione odpisy: 

Geodezyjne pianimetry etc. 2) zezwolenie na prawo praktyki lekarskiej, 
3) dowody znajomości służby sanitarnej, 
4) dowód obywatelstwa Państwa Polskiego, 
5) świadectwo 

1928 roku. 

Sekretarz 

| 
m 

ks: ul. 

Oddziałów  Droso- . 
BORDOWE В 

i 
nie. 

2952/V1 

ojczyznę mając lat osiemnaście, by 
zostać żoną Francuza margrabiego de 
Kórvozan. Dopiero śmierć męża po- 
łożyła kres awanturniczemu pożyciu. 
Miłość do męża została przelana na 
Paryż, w którym też pani margrabina 
spędzała życie, co roku odwiedzając 
Amerykę. : 

Wirginja nikomu się nie zwierzyła 
ze swych przeżyć. Nie wiedziała 
jeszcze sama, jaką odpowiedź da 
Godirey'owi. 4 

Kilku młodzieńców, różnie sytuo- 
wanych kochało piękną dziewczynę, 
lecz „żadnemu z nich nie chciała od- 
dać swej wolności... Godfrey Cairsda- 
le był wyjątkiem. 

Często próbowała zbadać swe ser- 
ce, lecz w końcu przyszła do prze- 
konania, že w chwili, gdy go ujrzy, 
odpowiedź znajdzie się sama, bez 
współdziałania jej woli. Wszakże od- 
czuwała dotkliwie jego nieobecność, 
po jego wyjeździe czuła się osamot- 
nioną i teraz myśl, że go. znów ujrzy 
wywoływała w jej sercu nieznane 
wzruszenie. 

Rozmyślania Wirginji zostały przer- 
wane przez jej ciotkę, która ukazała 
się we drzwiach, poprzedzana przez 
kłaniającego sie i wskazującego na 
stolik, przy którym siedziała Wirginja, 
lokaja. 

Ciotka Marcia byla uosobieniėm 
dobroci, jak zwykle osoby bardzo 
otyłe. Mimo swej niezwykłej tuszy, 
złego akcentu, z jakim mówiła e 
wiernej miłości do ojczystej ziemi, 
zdobyła ona w Paryżu ogólny sza- 
cunek i była osobą wielce popularną. 

Ukazanie się jej u Ritza wywoła- 
ło ogólne poruszenie, kłaniano się 
jej ze wszystkich stron. Co chwila 
musiała się zatrzymywać, podając do 
pocałowana pułchną dłoń, lub uśmie- 
chając się i zamieniając kilka uprzej- 
mych słów z panami. 

— Ach! — westchnęła, siadając 
ciężko naprzeciw siostrzenicy. — Jak 
to uprzejmie, że czekałaś na mnie z 
rozpoczęciem Śniadania. Klemensie, 
przynieś nam herbaty z cytryną i 
ciastek. 

— Słucham panią margrabinę.1 $ 
— Widzisz moja droga, = mó- 

wiła ciotka. Marcia, sadowiąc się wy- 

(—) E. Szwaranowicz 

  

Słoninę i smalec 
Krajowe i Ameryk. 

wagonowo i w drobnych ilościach, sprzedaje najtaniej 
na dogodnych warunkach ze składów w Warszawie 

„Tłuszcze” 
S-ka z ogr. odpow. 

FRYZJERSKI „| 
Mickiewicza, róg Śniadeckich, vis a vis Sztrala. 

Salony Damski i Męski, kabiny do farbowania włosów. Си- 
stowne i prawdziwie trwałe czesanie Pań podług mes | 

@ 

AYRLSZ BERZYRWO ЕСО | 
'Рі ERWSZORZĘDNY ZAKŁAD 

z poprzedniej praktyki lekarskiej, 
6) własnoręcznie napisany życiorys. 
Termin składania oiert gupływa z dniem 16-go kwietnia 

Posada do objęcia od dnia 15 kwietnia rb. 

2 (—) A. Czechowicz 
Burmistrz m. Nowogródka. 

i Gdańsku 

  

Moniuszki 11 (róg Marszałkowskiej), 
tel. 73-41. Adres telegraficzny: „Dorina-Warszawa'. 

Prosimy żądać oiert i prób towarowych. 
Przedstawiciel: we wszystkich miastach poszukiwani, 

ESS IBRRNAITISIMIKOSISGRKRA M m 
1060 0 

(GR (YES M EKON (A EWTN Е2 TORE A 

„Lidomir i Franciszek" 

szych żurnali, wodną ©ndulacja, eleganckie strzyżenie Sz. 
Pań i Panów, przy użyciu najlepszej kosmetyk . Žadowole- 
nie najwybredniejszej klijenteli. Własne wody roślinne prze- 

ne). Manicure. Elektryczny masaż twarzy. Czystość wzorowa, 
ciwko natychmiastowemu wypadaniu włosów (gwarantowa- į 

823 2 

godnie. -- Kocham Amerykę i dum- 
na jestem, żem się w niej urodziła, 
ale tam nie mam żadnego znaczenia, 
podczas -gdy tutaj mam swe określo- 
ne stanowisko w Świecie, co jest bar- 
dzo przyjemne dla takiej jak ja starej 
i brzydkiej kobiety. 

Wirginja roześmiała się. 
— Nie mam nikogo, ktoby lepiej 

od cioci umiał wytłómaczyć dlaczego 
jest przywiązany do Paryża. 

— Ależ tak, znam różne kraje i 
twierdzę, że Francja jest jedynym, 
którego mieszkańcy umieją żyć. Ach, 
jakże już zatęskniłam do swego 
mieszkania! Oto Lord Dalburnham 
jakże postarzał! Witam księcia. 

Siwiejący pan pochylał sie właśnie 
przed nią w pełnym szacunku ukłonie. 
Margrabina przedstawiła go siostrze- 
nicy, która przywitała się z roztargnie- 
niem. 

Myśli jej błądziły dokoła God- 
frey'a. Ostatni pociąg z Londynu przy- 
bywał o dziewiątej wieczór. Czy przy” 
jedzietnim? 

Okrzyk ciotki zbudzit ją z zadumy: 
— Ależ to Clive Lorne. 
Margrabina utkwiła oczy przez 

szkła face-a-main w młodym blon- 
dynie, z uśmiechem zdążającym ku 
niej. Postaćjego zgrabna i eleganckie 
ubranie robiły przyjemne wrażenie. 

Ciotka Marja przedstawiła go Wir- 
ginji: 

— Matka jego jest moją przyja- 
ciolką,— rzekla. ! 

Młodzieniec ze szczerym  zachwy- 
tem w oczach uścisnął dłoń pięknej 
amerykanki, której delikatna cera i 
złotawe włosy nadawały szczególnego 
uroku. 

— Usiądź gtutaj i opowiedz mi o 
sobie, — rozkazała margrabina. Wi- 
działam cię po raz ostatni, gdy byłeś 
w szkole jeszcze, Od tego czasu wy- 
rosłeś porządnie! Co robisz w Paryżu? 

- Powracam do Wiednia, od- 
rzekł—z dwutygodniowego urlopu. 

-— Clive jest urzędnikiem  posel- 
stwa, — wyjaśniła ciotka Wirginii, a 
słowa te podziałały elektryzująco na 
uwagę dziewczyny. 

Może znał Godirey'a? Obiecywała 
"sobie, że zapyta go o to przy pierwszej 
sposobności. 

   
TEST RA SZRPTIŻTROBECI KITA TEIKIANTI KINAS SAT 

KAŻDY Radjoamator wie, czem 
jest defekt w aparacie odbiorczym 
KAŻDY defekt psuje odbiór i 

„ denerwuje słuchacza. 
KAŻDY więc winien mieć pod 
ręką książkę, zawierającą rady i 
wskazówki, jak defekt taki usunąć. 
PORADNIK DLA RADJOAMA- 
TOROW, praca zbiorowa wy- 
bitnych fachowców wojskowych, 
pod red. mjr. inż. Krulisza, jest 
właśnie tem, co jest niezbędne 

dla każdego Radjoamatora. 
Cena egz. brosz. 3.50 z., Opra- 

"  wionego 5.— zł. 

Paradnii dla. Radjeamaterów 
Do nabycia we wszystkich księ- 
garniacz oraz w  AJENCJI 
WSCHODNIEJ, Wilno, ulica 

Mickiewicza 4-—6. 
  

Owies sobieszyński 

NASIURA 
psa Doktór Medycyny wyborowe, warzywne, 

pastewne i kwiatowe, A. BYMBLER 
koniczyny i inne wchoroby skórne, we- 
wielkim wyborze poneryczne i moczo- 
cenach _ najniższych płciowe. Elektrotera- 
połeca F. SZYK pja, słońce górskie. 

Wilno, Zawalna 58. Mickiewicza 12, róg 
Ce nik na żądanie Tatarskiej 9 2i5 8. 
grati AS OE" W.Z.P 43. 

Poszukuje się DOKTOR 

2—3 POKOI  K. BINSEBERG 
słonecznych z kuchnią choroby  weneryczęe 
Zetoszenia do Adm.syfilis i skórne. Wil- 
„Štowa“ pod „Sło-no, ul. Wileńska 3, e- 
neczne“. —0lefon 567. ;Przyjm je 

od 8 do 1iod4 do8. 

< Bo adsłąpienia 7. 
z powodu wyjazdu, Doktór Medycyny 
sklep z całkowitem pz Dylewski 

  

  

  

iem, Kalwa- pė 
ua W Siytać RE asystent Kliniki Usz- 

$ piekarni. 1125—1 n0-Gadlanej U. S. B. 
S przeprowadził się na 

osobę, Mickiewicza 24 me. 9 

która w dniach i Przymuje chorych na 

zeszłego  tygo- HSZy, nos, gardło i 

dnia wykupiła zeża- płuca codziennie od 
sio; (9- $—9 rano i od 4—6 pp. rek damski pomyłko: 11261 

4: 4 praszam 

  

  

; а + "B wo, zamiast swego 
oryginalny średnio rychły, bardzo złotego, inny mniejszy 

g plenny, odporny na rdzę i wy- BZ rozmiaru i warto- 
8 leganie, poleca sa B m Doktór Medycyny 

“ zwrócić uwagę ! Zwró- 

£ as CH 15 RE Akc. dawn. cić mnie cudzy zega- „„ ŻUBIEWIEŻ 
ujawski, Milewski S-ka _H rek, a otrzymać. wła- CROroby. wa zyczóć. 

@ Zakłady Budowy Młynów i turbinSĄ sny u zegarmistrza BECO = 
gw Łubłinie. Oddział w Wilnie, ; 

ul. Ostrobramska Nr. 29.7 
'Е ЧЕУ ЧЕ 62 ЧО VES VI ED GD SD UD VI 
AAS E E AO A SA G EO IO GA 

В 
Uvrasa! Do dra mndarankį bezplaiue 8-go kwietniai 
w szczęśliwym wypadku wielokrotnie 
przewyższające sumę zakupu, firma 

W. Nowicki 
Wilno, ul. Wielka 30, tei. 9 — 08 

z racji zbliżających się świąt posta- 
nowiła wydawać każdemu kupujące- 

mu do dnia 8-40 kwietnia 
Największy wybór: 

konfekcji, galanterji oraz obuwia. 
CSZOMIENIZZORE GE DOZNA AGA CZYTAJ 

į ianęį Zdolni, usto 
о wynajęc'a Aieati sunkowani, do 

pokój duży. słoneczny akwizycji ogłoszeń 
bez mebli, Witoldo-dla poważnego wy- 
wa 8_1. — dawnictwa lekarskie- 

go na kaseta 
<awaler trzebni. Oferty: Biuro 

Rządca 2 kom Ogłoszeń a 
czoną średnią szkołą Warszawa, Jasna 17, 
rolniczą, 3 letniąPOd „MEDICAL“. 
praktyką w intensyw- 0 > 1601 

SSN Poszukuję posady 

chętniej pod dyspo- ochmistrzyni 
lub zarządzającej „ga- 

  

  

zycję właściciela. Ła- 

skawe oferty do „SłO- spodarstwem domo- 
wa* pod „Sumienny”. wem, w mieście lub 

1090 - © па wsi. Posiadam dłu- 
goletnią praktykę, 
świadectwa, oraz re- 

Poszuku е з‘ек‹›теппп‹це. Dowie- 
2-3 pokoi z kuchnią, gzjęć się: ul. 3 maja 
z,łoszenia do adm.y, 1—5) 1131—2 
„Słowa* pod M. B. 2 

= gubioną książecz- 
kę wojskową wyd. 

O R D & " przez P. K. UJ. 

Taksówka w dobrym Bolesława  Tubisa, 
auk do sprzedania, zam. we wsi Korenia- 

arzecze, ul. Połocka -- Kiemieliskiei 
d. Nr 4 m. 12. ty, gm. Kiemieliskiej, 

6 -9£01 

    

  

  

- Jak się ma kochana Lady 
Lorne?—-pytała margrabina. 

-- Doskonałe, dziękuję pani. Zi- 
mę ma spędzić w Londynie. Gdyby Pani 
zechciała ją odwiedzić, byłaby 
uszczęśliwiona... 

Młodzieńcze, — przerwała, —po- 
trzebowałabym kilku, co najmniej, ty- 
godni zamroczonych przykrościami ze 
służbą i zimnem w mieszkaniu, abym 
przypomniała sobie, że po Paryżu 
ulubionem mym miastem jest Londyn. 
Osiem miesięcy spędziłam poza Pa- 
ryżem i nie wiem, czy istnieje jaka si- 
ła, któraby zdołała mnie stąd wyr- 
wać. Opowiedz o wszystkich mych 
przyjaciołach Anglikach. Co porabia 
Jack Corrigton i jego żona? 

— Żyją jak kot z psem, 
zwykle bywa w małżeństwie. © 

Margrabina spojrzała nań Ssu- 
rowo. 

-- Człowiek, który się ubiera tak 
starannie, nie powinien być cyniczny, 
—rzekła.—Przyjdź do mnie na obiad 
dziś wieczór, by rozerwać Wirginje. 

— Z przyjemnością,—odrzekł ży- 

wo Clive, ale czy pani pozwoli mi 

przyjść w stroju podróżnym. Pociąg 
mój odchodzi o 10-tej 40 m. W 
Wiedniu mam się zatrzymać tylko je- 
den dzień, by zabrać 
wysyłają mnie do Budapesztu. 

— Możesz być w jakim sobie 
chcesz ubraniu. 

Obiad, podany w saloniku Louis 
XV w mieszkania margrabiny był do- 
skonały. 

Clive Lorne był miłym i weso- 
łym młodzieńcem to też rozmowa to- 
czyła się z wielkiem ożywieniem. 
Oboje z margrabiną znali całe towa- 
rzystwo londyńskie, to też nie za- 
pomnieli o nikim. 

Chęć zabawienia Wirginii, nie była 
widocznie zupełnie bezinteresowną, 
gdyż ciotka Marcia bawiła się dosko- 
nale. Wirginia byla roztargniona i za- 
myślona.  Spoglądała co chwiła na 
zegar. jakże wolno poruszały się 
wskazówki! za każdym szmerem w Są- 
siednim pokoju wzdrygała się. 

„ Dziewiąta, kwadrans po dziewią- 
tej, pół do dziesiątej... Pociąg przy- 
był już dawno, ale Godirey nie da- 
wał znaku życia, mimo, że zostawiła 

jak to 

   

  

unieważnia się. 0-©L0I 

rzeczy, gdyż . 

Mickiewicza 9, wejście 
Śniadeckich 1, 

od 4 7. 

ow —207 
gubioną książecz- : 

Zk wojskową wy- Br. POPILSKĘI 
"daną przez P. K.choroby skórne i we- 

U. Wilno 426 15 llneryczne. , Przyjmuje 

kiawryłkiewicza, ul. żuł 
Antokolska Nr 35. a 

a 2 о 3 LZIL przyjmuje 

  

  

  

1923 r. na imię Ejja- od godz. 10 do 1i od 
sza Dub 0, u-5—7 p.p. W. Pohulau- 
hiewažiia się. 0--0£1] ka 2, róg Zawalnej 
* m +0— W.Z.P. 1. 

  

gubioną kartę 
zwolnienia, wyd. 
przez P. K. U. w 

Święcianach, w r. 1922 
na imię Bernarda 
Łapciuka, unieważnia 

Się, 1074 0 

AWAWE 

g LEKARZE I 
BFAWAB 

DOES 
MAR į 

L | 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Dżyńska-Śmolska 
Choroby jamy. ustnej. 
Plombowanie i usuwa- 

„nie zębów bez ' bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8 12i 0d4 7. Nie- 
"zamożnym ustępstwo, 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

ŚĆ mem R 

   
    

° DOKTOR 
B.ZELDOÓWICZ 
chor. weneryczne, | 
Syfilis; narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5 8 wiecz. 

  

Kobjeta=Lekarz . 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZÓW. 
о4 12--2 1 оё 4--6, angis on 
ul. Mickiewicza 24, Kr KĄ 

tel. 277. 

"TW: Zdr. Nr. IS _ AKUSZERKA 

Dr. 6. WOLFSDH O KUSZKO 
weneryczne,  moczo- powróciła i wznowiła 

płciowe i skórne, ul. PrZyJĘCIa chorych 
И Mostowa 23 m. 6 Wileńska 7, tel. 1067. W. Z. P. 24 

  

adres u Ritza. Nagle przypomniała 
sobie, że wkrótce Clive Lorne wyje- 
dzie, koniecznie musi go zapytać o 
Cairsdale'a. 

Lecz ciotką  wyręczyła ją w 
tem. 

— Czy znasz Godireya Cairsda- 
1e?-—zapytala margrabina. 

Wirginja wytężyła słuch, jakby be- 
jąc się stracić odpowiedź i jedno- 
cześnie próbując ukryć rumieniec, któ- 
ry oblał jej twarzyczkę. 

Jest to przemiły Anglik, który 
zostawił w Waszyngtonie najlepsze 
wspomnienie, nieprawdaż Jenny. 

— Ależ znam go naturalnie! —za- 
wołał Clive. — Byliśmy razem w 
szkole, lecz on mnie wyprzedził. 

— Czy... czy pan go dawno wi- 
dział?—zapytała Wirginia. 

— OQ nie,=odrzekł spokojnie. — 
Nikt go nie widział! 

Panna Fitz-Gerald zašmiala się 
nerwowo. 

— Co 
dzieć? 

Clive Lorne spojrzał kolejne na 
obie panie, wzrokiem pełnym  zdzi- 
wienia. 

— Więc panie nic nie wiedzą? 
Wirginja załamała ręce pod ser- 

wetą. Co miała usłyszeć? Głos wła- 
sny wydał się jej obcym i odległym, 
gdy wymówiła te słowa: 

— Pan zapomina, że spędziłyśmy 
sześć dni na morzu. 

— Ach prawda, a przytem  stara- 
no się tę sprawę zatuszować, nie ro- 
zamiem zresztą w jakim celu. 

Przerwał, by zapalić nowego pa- 
pierosa. jego Spokój doprowadzał 
Wirginję do rozpaczy. 

Bała się mówić, by głos nie zdra- 
dzij jej, lecz ciotka zawołala  niecier- 
pliwie 

— Nie znoszę zagadek, co się Z 
nim stało? 

Clive Lorne strząsnął popiół i 
odrzekł: : 

— Godirey Cairsdale zniknął! 

BIKE 

pan chce przez to powie- 
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